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০০1 ৩০তন্বন্ আভ্ভাভ্ডম্বাতলঞ্ত 
১২৮৯ সাল, ১লা মাঘ, স্তাসান্তাল থিযেটারে প্রথম অভিনীত হয়। 

স্বত্বাধিকারী রি স্বর্গীয় প্রতাপঢাদ জহুরী। 
নাট্যাচার্ষ। ্ , গিবিশচন্্র ঘোষ । 
অধ্যক্ষ রর , গিবিশচন্দ্র ঘোষ। 

সঙ্গীতাচার্য) রঃ , বামতারণ সাগ্ভাল। 
বঙ্গভৃমি সঙ্জাঁকর রা ধর্মণাস অব 

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতৃগণ £-__- 
বিরাট ,.... স্বর্গীয় অতুণচন্ত্র মিন্ন ( বেডৌল)। 
যুধিষ্টিব ১ শ্রীযুক্ধ উগেক্্রনাথ মিত্র। 
ভীম »** স্বীয় অমুতলাল মিত্র । 

অজ্জুন রা , মহেন্্লাল বন্তু। 
নকুল রী » বিহারীলাল বসব । 
সহদেব ***  শ্ীষুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
কীচক ১... শ্বগীয় গিবিশচন্ত্র ঘোষ । 
উত্তর | ৪. অম্ুতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। 
ভীম রর এ অম্বতলাল মিত্র । 
ছর্ষ্যোধন রর » গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
শ্ীরুষঃ .**... স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী । 
জবোণাচা্য দল 
অভিমন্থ্য .. শ্রীমতীব্ননিভারিী (ভূনি )। 
কপাচার্ধ্য ..* শ্বর্গীয় নীলমাঁধব চক্রবর্তী | 
জনৈক ব্রাহ্মণ ৫ এ অমুতলাল মিত্র । 
গোঁপ *** » জীবনচন্দ্র সেন। 
দ্রৌপদী ১... আীমতী বিনোদিনী । 
সুদে! ***. পরলোকগত। কাদস্থিনী (কাছ )। 
হাড়িনী ক্ষেত্রমণি। 
ছুট” “গিরিশচন্দ্র দিন সুকবি শ্রীযুক্ত অবিনাঁশচন্ত্র গঙ্গোপাধার 

কর্তৃক সংগৃহীত তালিকা হইতে উপরোক্ত নাম সকল উদ্ভৃত হইল । 



মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 
গুঁভতনঙ্ঞ্যী। এই সামাঞ্জিক নাঁটকথানি বঙ্গনাট্যপাঁহিত্যে 

নাট্য-সম্রাটের শেষ দাঁন। যদিও গ্রন্থকার ইহার অঙিনয় দেখিয়া 

যাইতে পারেন নাই; তথাপি, বিচিত্র চরিত্রস্ষ্টি ও নাট্য-সৌনর্ধযে 
পগৃহল্গ্্মী” অতি অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য-ভাগারে একটী অত্যুজ্জল 
রত্বরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । গভর্ণমেণ্ট বলেন)--৮10791025 ৮616 
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[012-13১ 7786 114. 1১912. 587. মূল্য ১২ টাকা মান্র। 

ন্হিব্ত্রচ্মজন ভোন্কুল্প । প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাঁটক। উৎকৃষ্ট 
কাগজে ও নূতন অক্ষরে সর্বোৎকৃষ্ট অভিনব সংস্করণ। পবিবমঙ্গল” 
পাঠে বিশ্ববিজয়ী শ্বীমী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,--“বিন্বমঙ্গল। 

'সেক্সপীয়ারের উপর গিয়াছে । আমি এরপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও 

পড়ি নাই।” সাহিত্যাচার্য্য শ্বর্গায় চন্তরনাথ বস্থ মহাশয় বলিতেন, 

“গিরিশচন্দ্রের “বিবমঙ্গল+ নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যের নাটকাঁবলীর মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।” ফলতঃ সাগরের উপমা যেমন সাগর, বিদ্বমঙ্গলের উপমা 
তেমনি বিব্মঙ্গল। মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র । 

প্রর্ভিঞ্ধবনিন। গিরিশচন্ত্রের যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ । সাহিত্য- 
রথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকাঁর-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। “হল্দিঘাটের 
দ্ধ,” “আধার,” প্ধুত্রা” প্রভৃতি কবিতার তুলনা নাই। উৎকষ্ট 
বিলাতী বাধাই, মূল্য ॥* বার আন!। 



রি 

ভগ্পৌোজ । বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ সম্বস্কীয় পৌরাঁণিক- 
নাটক | সাধনার জয়! একনিঠার জয়! অধাবসাঁয়ের জয়!!! 

লক্ষ নর-নারীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া! থিয়েটারে মহা সমাঁরোহে এই মৃহা 

নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে । মুল্য ১২ এক টাক1। 
প্রহুভল্ল। সামাজিক নাটক, সর্বোৎকৃষ্ট নৃতন সংস্করণ। মূল্য 

১২ এক টাক! মাত্র । 

বভিনক্গান্ন । বাঙ্গালায় কন্তা সম্প্রদান নয়__বপিদান !-- 

“বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্মিলে এবং সেই মেয়ে বিবাহযোগ্য হইলে, 
ঘরে ঘরে যে দৃশ্ত দেখিতে পাঁও,__স্থনিপুণ শিল্পি-বিরচিত মালিম্তশূন্ঠ 
মুকুরে, নিজের সর্ধাবয়ব যেরূপ পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাঁও-_ 
“বলিদান” নাটকে সেই দৃশ্ত, তোমার নয়ন-সমীপে জাজ্জঙ্যমাঁন 
প্রতিভাত হইবে। “বলিদান,__বৈবাহিক দৃশ্তকাব্য,_বাঙ্গালী 
বর-ক*নের পিতামাতা, তথা বাঙ্গালী সমাজের অবিকৃত চিত্র । 

বলের রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর ঘবের ছবি যে এতট। পরিস্ফুট হইবে, দর্শকের 

হৃদয় যে এতটা উদ্বেলিত হইবে,_“বলিদান অভিনয় দেখিবার পূর্বে 
আমরা তাহা ম্বপ্পেও ভাবি নাই। “বলিদান” একবার দেখিয়া 
দর্শকের আশ! মিটিতেছে না ;- আমরা শুনিয়াছি, অনেকে বহু বার 

অভিনয় দেখিয়াছেন।” বঙ্গবাসী। 

“বর্তমান হিন্দুসমাঁজে বর-পণের মাত্রা কিরূপ অনম্ভব চড়িয়া উত্ঠি- 
যাছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্তার বিবাহ দেওয়া 

কিরূপ ছুষ্ষর হইয়! উঠিয়াছে এবং তজ্জন্ত সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট 

হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্ত প্রতিভার সাহায্যে 
অতি স্ন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। &* * ক * ইহা অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অগ্াপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের 
বিশ্বাম নাই।” সাহিত্য-সংহিতা ( ৭ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা! ) মূল্য ১২ টাকা । 



৪/৩ 

বাক্স । আধ্যরাঁজ-মহিমা কীর্তিত ষড়রসাত্বক নাটক । প্বাঁসর 

নাটকে গিরিশ বাবু রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ গ্রথিত 

করিয়াছেন, এখনকার দিনে তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। রাজা 
বিক্রমাদিত্য প্রজার হিতের জন্ত, প্রজার মঙ্গলের জন্ত--কত কষ্ট, কত 

যন্ত্রণ সহা করিয়াছেন, তাহা পাঁঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ঃ আর 

মনে হয় কি পাপে আমরা সে দিন হাঁরাইলাম। আমরা এই পুস্তকখানি 
পাঠ করিয়া যে কতদূর শ্রীত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি ন|। 
আমাদের একজন বিলাঁত প্রত্যাগত স্ুপপ্তিত বন্ধু এই নাটক পাঠ 

করিয়। বলিলেন, [6 15 2 21270. 00105101191) ১) আমাদের সেই 

মৃত! এমন সুন্দর নাটকের যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বলিব- 

আমাদের ছুর্ভীগ্য।” রায় জলধর সেন বাহাছর ( বন্গুমতী )। 

মুল্য ॥* আন)। 

স্ণাভ্তি কি স্পাভ্তি ?- বিধবা সম্বন্ধে শাস্ত্রের যেরূপ ব্যবস্থা 
তাহা থে শাস্তিগ্রদ, শাস্তিগ্রদ নহে), _এই সামাজিক নাটকে গ্রস্থকার 

তাহা অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ নাটকীয় 
ঘাত-প্রতিঘাত ও নাটকীয় সংঘর্ষণ কোনও নাটকে দেখিতে 

পাওয়া যায় না। “নাট্য জগতের একছত্র সম্রাট” বলিয়া 

গিরিশবাবুকে অনেকে অভিহিত করিয়া থাকেন, এই নাটকের শেষ 

দৃশ্তে প্রসন্নকুমারের চিত্র দর্শনে পাঠক তাহার সার্থকতা বুঝিবেন। 
মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

মেমহনাচ্গ লবঞ্ধ । কবি-সম্রাট মাইকেল মধুহুদন দত্তের মেঘনাদ- 
বধ মহাকাব্য, নাট্য সত্াট-গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক নাঁটকাকারে গঠিত। 
মেঘনাদবধ, লক্ষণের শক্তিশেল, প্রীরামচন্দ্রের প্রেতপুরী দর্শন এবং 

গ্রমীলার চিতারোহণ-_কাব্য বর্ণিত সকল বিষয়ই হ্ুকৌশলে এই 
নাটকে সনিবেশিত হইয়াছে । সুমধুর বহু গীত সংযোজনে এবং 



নাট্যাচার্যের অদ্ভুত কৃতিত্বে ্যাশন্টাঁপ থিয়েটার হইতে আরম্ভ করিয়া 

মিনার্ভ| ও মনোমোহন থিয়েটারে লক্ষ লক্ষ বার ইহার অতিনয় হইয়] 

গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে । “জয় রাঁজ-রাজেশ্বরী শিবে শুভস্করী”__. 
“কেন যোগীবেশে জম এ বিজন কাননে*শ_“এস ঝন্ বানা সম অঙ্গন 

শ্রেণী পড়ি গিয়ে অরি-মাঁঝে”- ইত্যাদি মেঘনাদ বধের গান বঙ্গবাসী 
মানেরই জানা আছে। বাহার। মধুস্থদনের কাব্য-নাধুধ্য ও 

গিরিশচন্দ্রের নাট্য-মৌন্দ্ধ্য এক সঙ্গে উপভোগ করিতে চাহেন; 
তাহারা এই নাটক অবগ্তই একখানি ক্রয় করুন। মুল্য ॥* বাঁর 
আনা মাত্র । 

তবান্রন্নী। সামাজিক প্রহলন । বেশ স্বন্দর তকৃতকে ঝকৃঝকে 

আঁরনা ! ক্পষ্ট মুখ দেখা যায়, কিন্তু পারা এক দম্ নাই। হো-হো 
হাসি আছে, পাকা-পাক। বুলি আছে, কিন্তু শিক্ষা-_হাড়ভাঙ্গ৷ রকম 

শিক্ষা ! মুল্য ।* চারি আনা মাত্র । 
হেলিনিক্ক াজীব্র । সমাজকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশবাবুর 

*বেল্পিক বাজার” প্রহদন প্রথম রচিত হয়। এই সংরং-ং পূর্ণ 
অভিনয়ের সম্পূর্ণ নৃতনত্ব পাইয়া সে সময়ে নাট্য-জগতে হুলুসুন পড়িয়! 

গিয়াছিল। “্বেল্িক বাজারে” গিরিশচন্দ্র যে একটী নৃতন ধরণের 
পঞ্চ রং এর স্থষ্টি করেন, সেই অনুকরণে আধুনিক নক্সা সমূহ 
বঙ্গ-রঙগালয়ে রচিত হুইতেছে। মুল্য 1০ ছয় আনা। 

অআলুহোলেন্ন। “আবুহোসেন* গীতি-নাট্যের রাজা! । এমন 
বাঙ্গালী নাই, যিনি আবুহোঁসেনের নাম শোনেন নাই । আবুহোঁসেনের 
অনুকরণে এ পর্যন্ত বঙ্গ-রঙ্গালয়ে গীতি-নাট্যের বন] বহিয়া যাইতেছে । 

মূল্য 1%* ছয় আনা মাত্র । 

হ্যাম্তা-ক্ত1-ত্যান্তনা । সামাজিক প্রহসন ।--কথার 

ফোয়ারা, রসের ফোয়ারা, বাসের ফোয়ারা, শ্লেষ-বিদ্রপের ফোয়ারা, 
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আবার সেই সকল ফোয়ারার নীচে মাথা পাতিয়৷ থাকিতে পাঁরিলে 
অনেকের শিরঃগীড়া প্রশমিত হইবে । মূল্য ।%* ছয় আনা । 

ভনেল্র হভিন্ন। মিলনান্ত নাটক। “মনের মতন” প্রাণ 

কাদায়-_-যন মাতার-_সাঁধ বাড়ায় ! “মনের মতন”- হাসায়_ নাচায়-_ 

মজায়! “মনের মতন” বঙ্গপাহিত্যে এক নুতন সামগ্রী ।” কল্পতরু 

প্রণেতা হাম্তরম রসিক ন্বীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল্য 
॥* বার আনা । 

সমলিহব্সী। প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। ভক্তের 
কহার! রঞ্গ-রহস্তের আধার !! ভাবুকের ভাব-ভাগার 11! মুল্য 

।* চারি আনা । 

স্পহ্ব্াক্রোশ্ত্য । অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের 
লীলাঁবলম্বনে এই দেবনাটক বিরচিত। শঙ্করাচার্য্যের কঠোর ঘটনাবল' 

মহাকবি তাহার কোমল তুলিস্পর্শে অমৃতময় করিয়৷ নাটাজগতে যুগান্তর 
উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার যশোগানে আক্গ সমস্ত বঙ্গদেশ 

মুখরিত। পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন--প্রদীপ জালিয়া কেহ সৃর্ধ্য 

দেখায় না। মুল্য ১২ এক টাঁকা। 

হঝক্কঙ্মল্লী। সামাজিক প্রহসন | মাঁমলা-মকন্দমায় বাঙ্গালীর 
ংসাঁর কিরূপ দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে, রঙ্গ-রহস্তের আবরণে সেই 

শোচনীয় দৃ্ত অতি দক্ষতার সহিত প্রদশিত হইয়াছে । প্রহসন পাঠে 
উচ্চ হান্তের সহিত চিন্তাশীল পাঠকের অশ্রু সম্বরণ কর! দুঃসাধ্য হইয়া 
উঠিবে। শিক্ষার সহিত প্রবল হাস্তরসের মণিকাঞ্চন-সংযোগ হওয়ায়, 
যাত্রার দলেও এই প্রহসন, প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতেছে । 

মূল্য (”* ছয় আনা । 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগু সন্দ 
২৯৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ স্রীট, কলিকাতা । 



চস্ল্ভ্রিভ্ 

গ্পুলজ্লগণ্ 

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অজ্ঞুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্থ্য, 

কীচক, বিরাট-রাজ, উত্তর, ভীম্ম, দ্রোণ, কুপ; 

অশ্বথামা, হুর্য্যোধন, ছুঃশাঁসন, কর্ণ, শকুনি, 

স্থশর্শা, কীচকের ভ্রাতাগণ, জনৈক 

ব্রাহ্মণ, গোপছয়ঃ দূত, রক্ষক, 

ও সৈম্ভগণ । 

আগ 

দ্রৌপদী, সদেষ্গা, উত্তরা, কিরণ-কিস্করীগণ, 

নারীগণ, হাড়িনী ও পরিচারিকা । 





গাঙবের অজ্ঞাতবাষ 
প্রথম অঙ্ক 
প্রথম গভাঙ্ক 

রাজসভা 

বিরাটরাজ, সভাসদ্গণ ও রক্ষিগণ | 

বিরাট । দেখ কিবা সুন্দর মুরতি ! 
দিবাঁকর-জে]াতি, 

মন্দগতি গজপতি জিনি, 

রাঁজচক্রবর্তী সম 
কে আসে এ পুরুষ-প্রধান ? 

পরিচ্ছদ ব্রাহ্মণ সমান, 

ক্ষত্রিয়-লক্ষণে পুর্ণ হেরি বরবপু ঃ 

আহা | শান্ত মুন্তি-_ 

ললাটে ধর্মের বাস। 

( যুধিষ্তিরের প্রবেশ ) 

যুধি। আশীর্বাদ করি তোমা মত্গ্তের ঈশ্বর | 

বিরাট । বিপ্রবর, প্রণাম চরণে । 

পুকুষ-উত্তম ! 



যুধি। 

বিরাট ! 

ফুবি। 

কির কার্ষে মম রাজ্যে হইলে অধিষ্ঠান, 

পখগুবের অন্জন্তাভবাস 

মৃতিমান্, আদেশ দাসেরে ? 

র'ব ন্বপ, তবাশুয়ে করেছি বাসনা 3 

পালিত পাঁগুবরাঁজ্যে, পাঁশুব-সভাঁয়__ 

আছিলাম যুধিষ্ঠির সখা» 

এক আত্ম] প্রশয়-বন্ধনে ; 

দ্যুতে মম নৈপুণ্য বিশেষ 7 
এক্রর ছলনে, 

বনা শ্রমে গেল মহীপাল ; 

হে ভূপাঁল, 

তদবধি নিরাশ্রয় আমি । 

শুনিলাম লোকমুখে মহিমা তোমার, 

“ধার্মিক প্রবর+ খ্যাত 3 

তোঁমা সনে শাক্স-আলাঁপনে 

বঞ্চিব, এ বাঞ্চা চিতে ; 

“কষ্ক” নাম দিল যুধিষ্ভির | 

বিজ্ঞ তুমি বিপ্রবর, 

বুঝিলাম কথার আভাষে ) 

তব সহবাসে 

ধন্মোননতি হইবে আমার । 

স্কপা করি আসিয়াছ মোর পুরে, 

মম সহ রহ দেব, রাঁজ-দসেবা লয়ে । 

সেবা নাহিক অধিকার-_ 

ব্রহ্মচারী আমি । 

হবিষ্য- ভক্ষণ, আসন--ধরণীতল ৷ 

০ ৮২২ পানি 



বিরাট । 

তীন। 

প্রথম অন্ধ 

পৃণ্যবলে পাইলাম পণ্ডিত সজনে । 
কেবা যুখা,_ প্রফুল্ল পর্বতকায়, 

শাল-তরু নিন্দি ভূজদ্বয়। 

কোন্ দেবের তনয় 

হইল উদয় শাসিতে ধরণীতল ! 
বাশার্ক-কিরণ, উজ্জ্বল বরণ, 

গঙ-পতি--কম্পে ক্ষিতি পদভরে ; 
বেশ বিপ্রপম, 

ক্ষভরিয়-লক্গণ হেরি কিন্তু সমুদয় ! 

(ভীমের প্রবেশ ) 

জয় জয় বিরাটভূপতি ! 
জাতিতে ব্রাহ্ণ 

তল্লপভ* আমার নাম। 

যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম স্থপকার, 

মম প্রতি বড় প্রীতি আছিল রাঁজাঁর। 

দক্ষ আমি রন্ধন-কার্ষ্যেতে, 

মল্লযুদ্ধে জিনি মল্লগণে 
তুষিতাম নৃপে সদা; 
পিংহ ব্যান মহিষ গণ্ডার 

পরাজিত শত শত মম বাহুবলে ;--- 

কুতুহলে ছিলাম পাগুববাসে ; 

বনবাসে গমন বাজার 

মো সবার ভাগ্য দোষে ১" 

বুত্তি-আঁশে এসেছি সভায় । 
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অজ্জুন। 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 

হে ব্রাহ্মণ, 

রন্ধনশালার ভার অর্পিব তোমায় । 

তোমা হ'তে সকলি সম্তব ; 

সিংহ ব্যাত্র কিবা ছার গণি, 

বন্ত্রপাঁণি না জাটে তোমারে, 

আজি হ'তে রন্ধন-আগার তব ভার, 

স্পকার-শ্রেক্ট তুমি মম। 
(জনৈক রক্ষীর প্রতি ) 

ল”য়ে যাও পাচক-শালায় | 

| রক্ষীর সহিত ভীমের প্রস্থান। 

দেখ--দেখ, কে যুবতী মত্ত করী-গতি, 

শ্যামকাস্তি ভুবনমোহন,__ 

নারীর লক্ষণ নাহি হেরি অবয়বে, 

যেন বহ্ছি ভল্ম-মাঝে ! 

বন্দাবনে শ্ঠাম বিদেশিনী, 

মানিনী রাধার দায়! 

জ্ঞান হয়ঃ দেবের কুমার ; 

বীর ধীর প্রকাঁশে বদন চারু, 
উচ্চ আশ বিকাশ প্রশস্ত ভালে; 
আসে সভাতলে, 

নাহি জানি, কিবা অভিলাষে ! 

( অজ্জুনের প্রবেশ ) 

হীনমতি নপুংসক জাতি, 

নাম “বুহন্নলা” ; 

_ শীত-নাট্যে বঞ্চিঃ কাল, 



বিরাট । 

গথম তঙ্ক 

যুধিষ্টির-অন্নে দেহ 3 

ঘটিল জণ্তাল, বনে মহীপাল 

শক্রছলে কৰিল গমন; 

আছিলাম ভ্রৌপদীর নটা,_- 
পতি সনে গেলা বনে সতী, 

বনতি ঘুচিল মোর ; 

মিনতি ধরণী-পতি, র”ব তবাশ্রয়ে । 

ক্লীব ঝলি নাহি হয় অনুমান, 

বীর্ধ্যবান্ দেবের সন্তান হেরি । 
নৃত্যগীত কম্বণ-বঙ্কার, 

না সাজে তোমার ূ 

লয় মনে, ঘোর রণে ধন্থুক-টক্কারে, 

রথের ঘর্থরে একতান প্রাণ তব; 

বৃত্য-গীত-স্থনিপুণ তুমি-_ 

অসম্ভব নাহি মানি; 

আছে কুমারী আনার, 

রহ পুরে শিখাতে সংগীত তারে । 

ল'য়ে যাও অস্তঃপুরে ৷ 

[ রক্ষগীর সহিত অজ্ঞুনের প্রস্থান 
হের যুবাঁ_ 

রতি-হারা রতিপতি ধরাতলে বেন ! 

কশা-করে, _বিবশা রমণী, হেরি যারে ! 

বেশধারী সম লয় মনে ! 

বুঝিব এক্ষণে কিবা প্রয়োজনে, 

আসিছে সুন্দর ঠাম। 



নকু। 

বিরাট । 

সহ। 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 

( নকুলের প্রবেশ ) 

অশ্ববিদ্যা-বিশারদ শুন মহীপাল, 

“হান্থিক* নামেতে খ্যাত পাঁওব-আশয়ে ; 

অশ্বশাঁলা অশ্বপূর্ণ তব, 

অশ্বের রক্ষণভার যাচি নরপতি। 

শক্তি তব সসাগরা পৃথিবী শাসিতে, 

আজি হতে অশ্বশালা তব অধিকাঁরে। 

যাও ল”য়ে, দেখাও তুরঙ্গাগার। 

[ রক্দীর সহিত নকুলের প্রস্থান । 

গোপ সম অন্রমান করি পরিচ্ছদে, র্ 

ছদ্মবেশী কিন্ত মনে লয় ; 

ক্ষত্রিয় লক্ষণপূর্ণ দেহ-_ 
যেন কোঁথ। দেখেছি উহারে ! 

নরে হেন রূপ ধরে, 

কু নাহি ছিল জ্ঞান; 

এও কি আছিল রাজ! যুধিষ্টির-বাঁসে ? 

€ সহদেবের প্রবেশ ) 

যুধিষ্ঠির নৃপতির গোপতত্্রীপাঁল। 
হগ্ধবতী হয় গাভী পরশে আমার ) 

কপালে অঙ্গার, রাজা গেল বনবাঁসেঃ__ 

সে অবধি বৃত্তি নাহি পাই, 
যোগ্য রাজা খুঁজিয়ে বেড়াই ; 
আছে অগণন গোধন তোমার, 

দেহ ভার রক্ষিতে সকল। 



বিরাট। 

যুধি। 

বিরাট। 

প্রথম অঙ্ক প 

গুরুর কৃপায়, 

জ্যোতিষ গণনে বিচক্ষণ আমি অতি; 

রাজকার্ধ্য প্রার্থন৷ আমার । 

আজি হ'তে গোধন-রক্গণ তব ভার, 

সর্ধশাস্ত্রে স্থপ্ডিত হেরি হয় জ্ঞান ; 

যাঁও লয়ে দেখাও গো-গৃহ | 

| রক্ষীর সহিত সহদেবের প্রস্থান । 

কহ কঙ্ক মতিমান্, 

পাঁগব বনে ছিলে কি হে পঞ্চজনে? 

মহারাজ, 

শাস্ত্রালাপে রহিতাম রাজার নিকটে, 

বুধিষ্ঠির-পালিত আছিল বহুজন, 

নাহি জানি সবাকারে। 

হল আসি বিশ্রাম সময় | 
[ সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গরভাঙ্ক 

দরদালান 

সুদে! ও উত্তরা । 

মা! গো, 

কৃষ্ণলীল! শিখাইল শিক্ষক নূতন । 

কি কব গো, কি মধুর শ্বর, 
সঙ্গীতলহর ধার যেন হি-পদে ! 



৮ পাগুবের অজ্হাতবাস 
শিলা পালিত উনালিিলা দিিশী ওপর পলি পতি এলি লোমিলাসশিলি নস 

স্থধা-প্রস্রবণ 

উথলে মা, হরি-লীলা-গানে ! 

মু গম্ভীর নিকণে,__ 

বাগ তাছে সহকারী, 

না গো, রুহিতে না পারি 

কত গুণ ধরে মম আঁচার্ধ্য নূতন ; 

এখনি গাহিবে পুনঃ, শুন মা, দাড়ায়ে | 

(নেপথ্যে গীত ) 

কানেড়া__আড়াঠেকা 

নবঘন মথনমান রাধাগুণগাঁন, 

বনহার ভূষণ মুরলী করে। 
অলকা। শোভিত অঙ্গে, সদা মত্ত রাসরঙেঃ 

মোহন ত্রিভুবন গোপী-মন হরে ॥ 

বসন হরণ, গোঁধন চারণ, গিরিধারে, 

আধ বাকা শিখিপাখা শিখরোঁপরে ; 

কালিয়দর্পহারী, বিভু বঙ্কিম বনবিহারী । 

চরণে নতজনে শমন ভরে ॥ 

সদেষ। কি মধুর গান__ 
যেন ব্রজধামে বাঁশরী বাজায় কান! 

উত্তরা । দেখ মা জননি, মরাল-গামিনী 

রা কে রমণী অসে ধীরে ধীরে ! 

মলিন বসন, মলিন বদন, 

_বিনোদ-বিধুরা। শৈবাল-জঙ্গিনী 



প্রথম অঙ্ক 

কমলিনী যেন জলে ! 

রক্তোষ্পল কর, চরণ অধর, 

এলোকেশী নিরুপম বাম! ! 

কেশরাশি চুষ্িছে চরণ রাঙ্গা__ 

যেন কাঁদন্বিনী দামিনী চুমিছে । 

কি আশে আসিছে, 

পূরাও মা বাসন। ইহার । 

( দ্রৌপদীর প্রবেশ ) 

সথদেষ্া । পুনঃ কি মদন-ছারা-- 

পতিশোকে ত্রিদিব ত্যজিয়া, 

ভ্রম বাম! ধরামাঝে ! 

কিম্বা কোন অস্থরে নাঁশিতে। 

তিলোত্তমা পুনঃ কি স্থজিল ধাতা ৷ 

কল্পনা-গঠিতা) কেন বিমলিনী ? 

প্রফুল্ল লতিক। তমালে ত্যজিয়ে: 

ধূলি ধূসরিত যেন ! 

পঞ্চশর খরতর 

নয়নে তোমার হেরি) 
মায়ানারি, দেহ মোরে পরিচয় ? 

দ্রৌপদী । স্থহাসিনি, 

বীণা জিনি বচন তোমার। 

হুখিনী নাহিক মম সম 

হীনজাতি--“সৈরিন্বণ আমার নাম 
আছিলাম ভ্রৌপদীর সহ্চরী, 



১৩ পাগুবের অভ্ভা তবাস 

মম প্রতি প্রীতি আছিল তাহার বহু ১-- 
পতি সনে বনে গেল সতী, 

সে অবধি আশ্রয়-বি হীনা । 

রব তব পুরে, সেবিব তোমারে, 

আলিয়াছি করি আশা ; 

অনাথাঁয় স্থান দেহ রাণি! 

সুদেষা । রাণী আমি, তুমি সহচরী-__ 
কভু না সম্ভবে বালা ! 

মাধুরী নিরখি, 
নারী হয়ে ফিরাতে নারি গো জাখি । 

০কমনে রাখি গো পুরে ? 

হেরিলে তোমারে মদনে মাতিবে রাজা, 

সাধে কেন বিষাদ কিনিব ! 

ত্রৌপদী। মম রীতি নাহি জান, রাঁজরাণি ! 
গন্ধর্ব-রমণী, আছে পঞ্চ স্বামী,__ 
শাগে মনস্তাপে ফিরে সবে। 

কুলটা-আচাব কদাচন নাহি মোর ; 

ধন্মবান-গৃহে আছিলাম পুরবাসী। 

পুরুষের নিকটে না যাব, 

উচ্ছিষ্ট না! ছেশাব, 

না স্পশিব চরণ কখন, 

অন্ঠ প্রয়োজন যেবা হয়-_ 

তখনি সাঁধিব 3 
রব তব পাশে, আসপিয়াছি আশে, 
নিরাশ না কর মোরে! 



উত্তরা । 

সুদেবগ। 

দ্রৌপদী। 

সুদেষতা। 

উত্তরা । 

সদেষ্। 

প্রথম অঙ্ক ১১ 

মাতা, 

ফুল্ল-কুঞ্জবনে কোঁকিলা আনন্দে বসে, 

বায়সের পুরীষ-পুরিত স্থান । 

হের বিচ্যমান-_ 

নবকুঞ্জ জিনি শ্বামকায়, 

কদাকার মন-পাখী না বাসে কখন? | 

ভাগ্য মাঁনি-_- 

তোমা হেন পাইন্ু সঙ্গিনী, 

চল, দিব সুন্দর বসন-ভূষা। 
দেবি, রাখ এই মিনতি আমার, 

করেছি মনন-- 

যতদিন স্বামিগণে ভ্রমে মনস্তাপে_- 

রব এক-বাসে, 
ন৷ বাধিব কেশপাশ, 

ভূমিতলে রব দেহ ঢালি। 

সাধবী তুমি বুঝিনু বিশেষ । 

কি নাম তোমার ? 

” সৈরিন্ধণী? 

কুষ্ণ-লীল! শুনিতে কি আছে সাধ ? 

এস মম শিক্ষকে দেবাব । 

[ দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান । 

সত্য বাহা সৈরিন্ধস কহিল; 

পাঁঞালীর যোগ্য সহচরী । 

এ-ও শুনি দ্রৌপদীর শিক্ষক আছিল। 



১২ পাগুবের অজ্ঞাতবাস 
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( নেপথ্যে গীত ) 

বাগেশ্রী-_ ধামার 

শ্যাম বস্কিম বিশিন-বিহাঁরী, 

মুরলীধারী । 

বাঁরিদ-গঞ্জন, ব্রজবাল-রঞ্জন, 

ভূবন মোহন-কারী ॥ 

নবরঙ্গিণী গোপিনী হুকুল-চোরা? 

রাস-রসে বিভোরা রে 

বন-ফুল-মালী মুরারি ॥ 

স্থদেষগা। আহা, কি সুন্দর কস্বর ! [ প্রস্থান 

শি এত তা পালকি আলি দশ সি সপ পি সপ লী সর দিলি সরি সপ আপ সি আপা আপা সপ 

. তৃতীয় গর্ভ 

উদ্ভান 

দ্রৌপদী ও উত্তরা 

দ্রৌপদী ।  ইন্ত্রপ্রন্থে শুনেছি এ গান, 

_ বৃহন্নলা শিখাইত পাঞ্চালীরে । 

উত্তরা । শিখেছ কি? 
1. পার মোরে শিখাইতে ? 

তিনবার শুনিলাম গীত-_ 

: সঙ্গীতে মোহিত, 

.. না শিখি কণা তার! 

_.. হৃদি নাচে মে মধুর তানে 



দ্রৌপদী | 

ভ্রোপদী। 

দ্রোপদী। 

উত্তরা। 

প্রথম অঙ্ক ৯৩ 

শুনি মুগ্ধ-প্রায়, 

প্রাণ নাহি ধাঁ তাঁন-লয় দেখিবারে ; 

লজ্জা পাব না শিখিলে গান, 

জানযদি শিখাও আমায়। 

চিরদিন পরউপাঁসনা, 

কেমনে বলনা সঙ্গীত শিখিব আমি ? 

কণ্ধস্বর আনন্দ-লহর তব-__ 

সঙ্গীত বিরাজে যেন ! 

অচিরে শিখিবে তান, বাল! ! 

মতি স্থির নহে ক্ষণ মম, 

চারিদিকে ধায় মন । 

হে নৃপনন্দিনি, 

তব সুধাময় বাণী 

শ্বভাব-দক্ষিতা বিহঙ্গিনী সম সুমধুর । 

এ মাধুরী শুনি, শিক্ষা ছার মানি-_ 

অভিমান পাঞ্চালী করিত কত 

বৃহন্নলা »পরে | 

হে সৈরিদ্ধি, 
পাঞ্ালীর সনে কেমনে তুলনা করঃ-__ 

সখী যার অতুলনা মহীতলে ! 
আমোঁদিনি, 
তব স্ধাঁবাঁণী মরুভূমে বারি-নম | 

বুঝিতে না পারি, 
কেব! মায়াধারী তোম! দেহে, 

শোক--নপুংসক বৃহন্নলা 



দ্রৌপদী ণ 

পাগাসের অত্ভ্াতবাস 

নহে ক্ষম গুণবতি, 

যোগ্য! নারী তুমি তার । 
সঙ্গীতের আছে কি আকার ! 

ভাবি বার বার, বৃহন্নলা! গায় যবে, 

উঠে ববে ০ শ্বর-লহরী, 

হেরি যেন দেব-নারী উজ্জ্বল বিভা য় 

নৃত্য করে মধুরে মাতিয়1ঃ__- 
পলে পলে বদন-মাধুরী 

নব-বিকসিত বেন! 

হলে ছুলে মন্দাকিনী-পৃতবারি যথা, 

কভু চলে সে স্বর-প্রবাহ, 

বিদ্ভাধরী কেলি করে তায়; 

কভু উচ্চ তান-_ভাম্ু দীপ্যমান, 

কিরণ ঠিকরে কত ! 

হেরি শক্তিধর শিখী”পরে খেলে যেন ! 

কভূ মেঘদলে সৌদামিনি খেলে, 

বিষাদিনী এলাইত বেণী, তোম! সম 

উন্মাদিনী, কাদে যেন শৃন্ে বসি ! 
সে রোদন-ধ্বনি 

শত পারে বহে গে। হদয়ে ; 

ভুলিব না কু, 

দেখি যেন বিছ্যিমান, 
বাজে কানে সে বিষাদ-ধবনি ! 

প্রাণ মন বানা তোমার বালা, 

সঙ্গীতে হয়েছে লয় ; 



উত্তরা । 

দ্রৌপদী। 

উত্তরা । 

দ্রৌপদী । 

প্রথম অঙ্ক চি 
োপ-িি লা 

উচ্চ ধ্যানে কল্পনা-নয়নে 

হের বালা, 

এ সুন্দর স্বর-বিনিশ্মিত-ছবি | 
দ্ুহিতা কি আছে গো তোমার ? 

বঞ্চিতা সে ধনে আমি। 
নপুংদক বৃহন্নলা, নাহি কন্তা তার, 
থাকিলে ছুহিতা__ 
সাজাইয়ে তারে রাজ সুতা, 
সহচরী হইতাম তার। 
আহা! কি পাপে গো হয় নপুংঘক? 
কোন” জন্মে বৃহন্নলা করিয়াছে পাপ 
হেন মনে কভু নাহি লয়। 
দেহ তার আনন্দ আগার, 
নিত্যানন্দ হদি-মাঝে ; 

কি পাপে না জানি 

মুনস্তাপ ঘটিল তাহার ! 
নিজ পত্বী অপমান দীাড়ায়ে যে দেখে, 

ত্যজি অন্য জনে, 
যাহার চরণে রমণী শরণ লয়»__ 
তারে পরিহরি অন্ত নারী যার সাধ, 
নপুংসক সেই জন) 

তীর্ঘ-পর্য)টনে, 

রমণী-দর্শনে পাঁসরে আপন জায়া, 
ব্যভিচারী-- তার হেন দশা; 
ভালে /ঘ জন. 



৬৬ পাগুবের অজ্ভঞাতবাস 

নিজ নারী না করে পোবণ, 

পরবাসে কাদি বঞ্চে বামা, 

ক্লীবত্ব তাহার ফল ১-_- 

স্তনেছি এ কথ পাঁঞ্চালীর মুখে আমি । 

উত্তরা । কভু না মানিব ও 
বৃহন্নলা নপুংসক নহে হেন পাপে। 

দ্রৌপদী ।  বৃহন্নল! শুনেছে এ কথা, 
চল কহি সম্মুখে তাহার। 

[ সকলের প্রস্থান 
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কীচক। 

দ্রোপদী । 

দ্বিতীয় অস্ক 

প্রথম গভাঙক 

উপবন 

( পুস্পচয়নরত1 দ্রৌপদী 7 কীচকের প্রবেশ ) 

মলিন-বসনে 

কে রমণি, ভ্রম উপবনে-_ 

চন্দ্রাননে ! চাহ ফিরে, কহ কথা, 
ত্যজি নন্দন কানন, | 

ধরামাঝে ভ্রম কি কাঁরণ ? 

প্রফুল্ল বদন, প্রফুল্ল কমল-কায়ঃ 

ঢল ঢল লাবণ্য-সলিল, 

হৃদি-হ্দে বিকসিত যুগ্ম শতদল ! 
যৌবন উজান বহে-__ 

- প্রাণ দহে মদনের শরে! 

বিদ্বাধরে ক্ষরে সুধা, 

প্রাণ রাখ, স্ধাদানে বিনোদিনি ! 

রাজ-সেনাপতি, রাজার শ্তালক, 

“কীচক* আমার নাম । 

মহাশয়, আছি তব ভগ্নীর আশ্রয়__ 

আশ্রিতা-ছহিতা সম; 

আসিয়াছি কুজ্ম-চয়নে-_রাজ মহিষীর হেতু । 



দ্রোপদী। 

কীচক। 

স্দেষ | 

কীচক। 

রে তে সিজার 
১৯ লিসা লা অসম লি সিস্ট ৯ এ সি পপ সী সিলাসিলাদিপীশ এ ৯০ লিস্দিলীতিল সি ৯১ শািলিস্সিলীসিী পলি সদিলী পিসি সিল) পট দিলা তা! তলা পি অসশ পাসিিসপসিজত 

* 

নাহি জান মোরে ন্রাননে 

মম ভূজবলে প্রবল বিরাট রাজা । 

সিংহাসনে তোমারে বসাব, 

চরণ সেবিব, শঙ্ক ত্যজ সুবদনি ! 

অতুল বৈভবে সুখে রবে রশোদরি ! 

বিধি নাহি শ্যজিয়াছে তোরে 

করিতে পরের সেবা ; 

হৃদয়ের রানি, এস হৃদে হৃদি-বিলাসিনি ! 
হায় বিধি এত লিখেছিলে ভালে ! 
কেশরী-কামিনী__ 

কুলাঙ্গার কহে হেন বাণী! 

[ দ্রৌপদীর প্রস্থান 

কোথা বাঁও, ধরি পায়__বাঁচাও আমায়। 

(সুদেঞ্চার প্রবেশ ) 

কহ ভ্রাতা, কি হেতু এ ভাব তব? 

শুন ভগ্মি) প্রাণ যাঁয়__ 

লাজে কিবা করে মোর । 

কেবা কুহকিনী লুকাঁয়ে রেখেছ ঘরে ? 
কুস্থমের তরে এসেছিল উপবনে, 
কামশরে হৃদয় বিদরে? 
প্রাণ দিব তারে না পাইলে $-- 
কোন ছলে পাঠাইয়ে দেহ তারে । 
এ কি ভ্রাতা, আচার তোমার ! 

পতিব্রতা-_কুলটা মে নয় $-_ 



কীচক। 

সদেষা | 

২ শী শিশিনাসসপলাশশিতিত 

দ্বিতীয় অস্থ ১৯ 
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আছে পঞ্চ গন্ধর্বব ঈশ্বর, 

সৈরিক্ধী সুশীল অতি, 

অন্ত পুরুষেরে কভু নাহি হেরে বালা । 

দশ মাস আছে মোর ঘরে, 

অনাচার কখন” দেখিনি। 

কি বুঝিবে কুলটার আচরণ ? 

ছলে ঢলে রোষ ভরে যেন, 

চগলে গেল নিতঙ্থ ছুলায়ে। 

জানে দুষ্টা__পীড়িয়াছে মোরে মদনের শরে। 

বাড়াতে সোহাগ, ছলে করে রাগ, 

বুঝিয়াছি আচরণে ১ 

যা! চাঁয় তা দিব, প্রাণ বিকাইব, 
কহ তারে চিরদিন বাঁধা রব। 

নাহি ভাঁব ভগিনী আমারঃ 

জাঁনি ভাপ দুষ্টার আচার) 

মন প্রাণ যার পানে ধাঁয়, 

তারে কভু ফিরিয়ে না চায়, 

কথা শুনে ক্রোধে যাঁয় চলি-_ 

উন্মাদ করিতে তারে ! 

প্রাণ যায়-কহিনু তোমায়, 

ন। দিলে তাহারে হইবে সোঁদরঘাতী । 
তাজ ভাতা, কুৎসিত লালসা তব; 

আশ্রিত যে জন-_ 

কুৎসিত বচন কেমনে তাহারে কব? 

হেন রীতি তোমারে ন! সাজে; 
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সমাজে ত্বণিত হবেঃ 

বিশেষতঃ শুনেছি কাহিনী-__ 

আছে পঞ্চস্বামী তার, 
যে তাহারে কুনয়নে হেরে, 

তখনি তাহার নাশ । 

পরদাীরে পরমায়ু ক্ষয় 

বংশভাস, শানে হেন কয়; 

হীন-সহবাসে কি হেতু প্রয়াস তব? 

কীচক। পঞ্চ শ্বামী ! 
বেগ্তা-মধ্যে গণি তাঁরে। 

কি করে গন্ধর্ব শত মোর ? 

কুস্থান হইতে কাঞ্চন লইতে বিধি ) 

নারী-রত্ব! হীন কিবা? 

শুন ভগ্রি, বদি চাহ ভ্রাতাঁর কল্যাণ, 

দেহ তারে 

নহে দেহ ত্যজিব নিশ্চয় 

কালকুট পানে কহি। 

স্ুদেষা । শুন ভ্রাতাঃ বচন আমার--- 

কীচক । জরজর উন্মত্ত অন্তর ! 

লজ্জা ত্যজি কহি বারবার, | 

বিলঘিলে সহোদরে না পাইবে আর ; 
কর ভগ্মি, যেবা লয় মনে তব। 

লুদেষা । যাও গৃহে, উপাঁয় করিব। 

কাঁচক। সত্য কহি-- 

| প্রাণ দিব মিথ্যা যদি কহ। 



দ্বিতীয় অন্ধ ২১ 
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সুদেষ্া | 

দ্রৌপনী। 

সুদেষা। 

যাও গৃহে, মিথ) নহে বাণী । | 

[ কীচকের প্রস্থান । 

অনাথিনী সৈরিস্ণীরে দিয়েছি আশ্রয়-_ 

কিন্তু ভাতৃ-বধ হয়, 

উপায় করিব কিবা? 

প্পঞ্চম্ামী! এ কোন্ বিধান ? 
সত্য কি গন্ধব্ব স্বামী? 

-_ভাঁণ মাত্র, 

হীন কাধ্য না করিবে গন্ধবব-বনিতা-- 

পরবাঁসে পরান্ন-পাঁলিতা-_ 

কে সতী, অসতী-_ পুরুষে কটাক্ষে চেনে । 

সেনাপতি বিরলে পাইল,--কটাক্ষ হানিল, 
নহে কেন কীচক যাতিবে ? 

রমণী না ইঞ্জিত করিলে, 
সাহসে কি পুরুষে বদন তোঁলে ? 

পাঁচ পতি), ছয়ে কিবা! ভয় ! 

(দ্রোপরীর প্রবেশ ) 

হে রাঁজমহিষি, 
ধরি দেবি চরণে তোমার-- 

কিস্করী- ছুহিতা সম, 

দাঁপী আমি-_মাতা-জ্ঞান করি তোমা, 

কুকথা কহিল ভ্রাতা তব। 

শুন লো সৈরিদ্ধি 
পশ্চাঁৎ শুনিব কথ, 



২২ 

দ্রৌপদী । 

স্দেষা | 

দ্রৌপদী । 

সুদে | 

পাগুবের অন্ভ্বাতবাস 

পিপাসায় মরম-পীড়িতা, 
আন সুধা ভ্রাতৃ-গৃহ হতে । 

ক্ষমা কর রাজরাণি, 

হেন বাণী না কহ আমারে । 

পরভোজী পরান্ন-পাঁলিতা__ 

এত অহঙ্কার তোর ? 

“হেথা নাহি যাব” হেন কথ নাহি বল, 

কিস্করী-রহিবি আজ্ঞাকারী, 

কাধ্যাকার্ধ্য বিচার কি তোর ? 

পঞ্চন্বামী, পুরুষে না হেরে কভু । 
শুন রাণি, করি বোড়পাঁণি, 

ছরক্ষর বাঁণী কহিল তোমার ভ্রাতা । 

কহি হিত কথা,__গন্ধর্ব-বনিত।;__ 
ভ্রাতাঁর অনি হবে, 

সবংশে মজিবে গন্ধর্ধে করিলে রোষ। 

ক্ষম দোঁষ, অসন্তোষ না হও, মহিষি, 

নিবার গে। সহোঁদরে, 

নহে, গন্ধব্ব কুপিলে অনিষ্ট হইবে বড়। 

যস্ঘপি গন্ধর্বব স্বামী তোঁর-_ 

এ পুরে নাহিক আর স্থান ; 

চাহ যদি আশ্রয় আমার, 
যাঁও ত্বরা স্থধা-পাত্র লয়ে-_ 
তৃষ্ণায় কাতরা আমি ) 

নহে গতি চিত্ত আপনার- 

কিছ্করী--ঈশ্বী নহ তুমি! [ হুদেষ্ার প্রস্থান। 



ভ্রৌপদী। 

দ্বিতীয় অঙ্ক ২৩ 
৬. এ লা পাত এলোপাশি শশা 

দিবাকর আলোঁক-আকর, 

নিত্যজ্যোতি অনস্ত নয়ন! 

হে জবাসঙ্কাঁশ রবি, 

রুচি রাষ্নি, স্ফুলিঙ্গ রুচির বহ্ছি, 
পবিত্র মিহির, 

পতিতপাঁবন পূর্ণকাঁয় ! 

কৃপায় নেহার অবলায় ; 

ধন্ম আত্মা, ধর্মের জনক ! 

ধর্ম রক্ষা! হেতু যাচে বালা 
বিহ্বলা আশ্রয়হীনা, 

দীনে দিননাঁথ, শ্রীচরণে দেহ স্থান; 
ভগবান্ ! 

ঘটিবে যা আছে তব মনে। 

[ ড্রৌপদীর প্রস্থান । 



দ্েতীয় গরভাঙ্ক 

সরোবর 

শূন্যে কিরণ-কিস্করিগণ । 

কি-কি। (গীত ) 

পিলু-জলদ একতালা ৷ 

কিরণ-অঙ্গিনী, কিরণ-সজিনী, 

খেলি কিরণ মিলাঁয়ে কিরণ-কায় । 

মধু-মারুত ধায়__ 

মধু-কিরণে মিলায়ে যাঁয় ॥ 

কিরণ-বাঁপী, কিরণ-হাসি, 
কিরণরাশি কেশে খেলে, 
কিরণ-মাল! গলে»_ 

কমলে কিরণে নাচি লো আয় ॥ 

কমল-কামিনী, না পশে ফণিনী, 
দিনমণি-মাঁনা তায় । 

রবির কিন্করী, রাখি সতী-নারী, 

কিরণ-আকরে যে জন চায়১__ 

্থল-কমলিনী দেখ লো যাঁয় ॥ 

(দ্রৌপদীর প্রবেশ ) 

আ্ৌপদশ। চ*লে যাই যথা ছু”নয়ন, 
পাঁপিষ্ঠট কছিবে কুবচন ; 



কি-কি।-_ 

প্রৌপদী। 

দ্বিতীয় অঙ্ক ২৫ 

কিন্তু নাহি মম স্বামী অনুমতি, 

যুবতী__-যাইব কোথা? 

(গীত ) 

পিলু-জলদ একতালা | 

ধর্মে হেলা কভু ক”র না বালা, 

রাখ” ধর্মে মতি, সতি, ঘুচিবে জ্বালা ; 

হুখ ধর্ম জানে, ছুখ ধর্ম শুনে, 

করি মানা লো, কর না ধর্মে হেলা__ 

খেলা-নারী-আখি, নাহি দেখিতে পায় ॥ 

হায়! পতিগণে ভূবনবিজয়ী, 

ছি! ছি! একি-__ 
পাঞ্চাল-নন্দিনী, পাগুব-গৃহিণী-__ 

সৈরিন্ধী, সুদেষ্া-দাঁসী ! 
ছুংশাঁসন ধরিল কুস্তলে, 

দুর্য্যোধন উরু দেখাঁইল বলে, 

হুতপু্র কীচক কুভাঁষে মোরে, 

পরের কিন্করী, পুনঃ প্রাণ ধরি, 

যাৰ সেই পাপীষ্ঠের গৃহে ! 
নিদয় বিধাতা ! 

ধর্দরাঁজ বিরাটের সভাঁদ্ 1-- 
যাঁর পদ্দ ভ্রিলোক সেবিল 

হায়, রাজ -রাজ্যেখবরঃ 

পরান পালিত আজি ! 
 হুপকার বীর বুকোঁদর ! 



২৬ _. পাগুবের অত্ঞাতবাস 
লাল 

স্ুরাস্থুর ডরে যার ভুজঘ্য়ঃ 

পরবৃত্তি তাহার আশ্রয় ! 

বার রথের ঘর্থরে তিনপুর ডরে, 

সাগর বধির--গাণ্তীব-নির্ধোষে ষাঁর-__ 

নারী-বেশে খেলে কন্ঠ! লয়ে ! 

নকুলের বাণে সুমের না ধরে টান__ 

কশা করে ফিরে অশ্ব-পাশে ! 

দিপ্বিজয়ে লক্ষ রাঁজ। জয়ী-__ 

গোপাল গো-যষ্টি করে! 

রহ প্রাণ, ন। মরিব বেণী ন! বাঁধিয়ে ! 

[ দ্রৌপদীর প্রস্থান । 

কি-কি। ( গীত) 

| _ পিলু-_জলদ-একতালা । 

চল চললো-চলিল অভিমানী, 
বেণী কিরণে বাধিবে বিনোদিনী 3 

কিরণ-আকর সকলি নেহারে, 

প্রাণহর তাপে প্রাণবাধু হরে, 
সতী-পীড়নে বে জন ধায় ॥ 

[ কিরণ-কিহ্করিগণের প্রস্থান । 

ও লাশটি দিদা শিস্পিলা পিপিছ লাতিন পাতি পিল ক্পিলণ শিলা পশলা শি সাপ শীত 



কীচক। 

কি-কি। 

তৃতীয় গরভাঙ্ক 

কক্ষ 

কীচক 

এখন* সুদ্ষ্। নাহি প্রেরিল তাহারে ! 
আহা, কিব। বিশ্বাধর--অলসে বিভোর, 

স্থধাপানে মুগ্ধ হঃয়ে নয়নে চহিয়ে, 

এলোকেশ বেড়িয়ে বাধিব বাহ ! 

ওই মুছ পদ-সধ্ণালন ! 

ছার ভৃত্য গণ৯»--- 

্দেষগাঁর সুখে ছাই ও 
কা”র কগস্বর ? 

ছি! ছি! কর্কশ বায়স-ধ্বনি ; 

কালি সব করিব নিধন । 

নয়নে অনল-__স্ুধা__ 

জ্বলে, পরাণ জুড়ায় । 

নিবিড় নিতম্ব ঢাক, কেশ আচ্ছাদনে-__ 

যমুনা উজান--বিনা বায়ে দোলে যেন ! 

হৃদিহদে যুগল কমল-_ 
তরঙ্গিত লাবণ্য-হিল্লোলে ! 

( নেপথ্যে গীত ) 

চল চল লো, চলিল অভিমানী, 

বেনী কিরণে বীধিবে বিনোদিনী, 

(- ইত্যাদি ।) 



২৮ 

কীচক। 

দ্রৌপদী । 
কীচক। 

দ্রৌপদী । 
কীচক। 

 ভ্্রৌপদী। 

কীচক। 

দ্রৌপদী । 

কীচক। 

ঝিম ঝিম্ শব্দ ঢচানিদিকে। 

পাগুবের অভ্ভাতবাস 

(দ্রোপদীর প্রবেশ ) 

স্থধা হেতু আপিয়াছি, মহাশয় ! 

স্থধাময়ি, আগে সুধা দেহ মোরে ! 

হুরাচার, সংহারের করেছ উপায় । 

গৃহ মম, নহে উপবন, 

কোথা পলাইবে কিন্করে ঠেলিয়ে পায় ? 
প্রাণ যাঁর, 

নরহত্যা-দাঁয় পড়িবি লো কশোদরি ! 
রে পামর ! 

অনলে না কর করার্গণ। 

শমনে না দেহ কোল । 

কি বল-_-কি বল, 
পায়ে ধরি__রাখ প্রাণ । 

ছরাচার, অচিরে পাইবৰি প্রত্তিফল। 

[ দ্রৌপদীর প্রস্থান । 

কি-_ 

সামান্ত| বনিতা; অবহেল। কর মোরে ! 

অভিলাঁষ-_রাঁজারে ভজিবে ? 

পদাঁঘাতে বধিব জীবন । 

[ দ্রৌপদীর পশ্চাৎ-ধাবন । 

স্পাইসি পপি পি এপি পনি সিল পশিশিলিনপ পপনিদালী ভসিিপাত তাত পাতি পতল তাত তিন শা শশা সী শত 



চতুর্থ গর্ভাঙক 

উপবনস্থিত পথ 

শৃন্তে কিরণ-কিস্করিগণ 

কি-কি। (গীত) | 

পিলু-জলদ একতাঁল1। 

কিরণ-কিহ্বরী সাজ ত্বরাত্বরি, 

বন-নলিনী দলনে বারণ ধায় | 

পশি শিরে” শিরে+ চল উঠি ধীরে, 

মাথে শতদল, উঠে নাচি চল১__ 

কিরণ-কিস্করী খর জ্যোতি, 

নিভে যাবে ক্ষীণ জ্ঞান-বাতী, 

যেন আতঙ্কে মাতঙ্গ পড়ে ধুলায়। 

(দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাঁৎ কীচকের প্রবেশ ) 

দ্রৌপদী । রক্ষা কর- রক্ষা কর, 
মরি বুঝি বর্ধরের হাতে। 

কীচক। বার-বিলাসিনি, 

কোথ! পাবি পরিত্রাণ কীচকের হাতে ১ 

সামান্া বনিত৷ কর ভূপতির সাধ? 

দ্রৌপদী অনাথিনী-_রক্ষা কর কেহ, 
বধিবে পাষণ্ড মোরে । | 

[ দ্রৌপদী ও তৎপশ্চাঁৎ কীচকের প্রস্থান । 



পাস 

৩৩ পাগুবের অজ্ভাতবাস 
চে ২৮5 ৩ পি লি তিশা ছি 

কি-কি। ( গীত ) 

পিলু-_জলদ একতালা । 

"মর দিননাথে, আছি সাথে সাথে, 

করী পাড়িব--কদলী যেমতি বায় । 

কর তেজে চলে, 

তেজ বলে; 

তেজ হরিব-_ রাখিব বালা, তোঁমাঁয় ; 

দিনকর হের কপায় চায় ও 

শুন বায়সে কা-কা রবে, 

পাপী পড়িবে, পুলকে গায় সবে, 

রবি-করে নাবে রবি-মুত-_ 

মদে অভিভূত, 

সতী ছ'তে মানা, মাতঙ্গ মানে না 

নর-নয়ন-অতাীত, শমন ব্যথিত, 

আসে বদন মেলিয়ে গ্রাসিতে তায় । 

কিরণ-কিস্করী চল ত্বরাত্বরি, 

অনাথিনী চলে রাঁজসভায় ॥ 



পঞ্চম গর্তাঙ্ক 

বাঁজসভ। 

বিরাট, যুধিষ্টির ও সভাসদ্গণ। 

(দ্রৌপদী ও তৎ-পশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ ) 

ভ্রৌপদী। রক্ষা কর মহারাজ ! 
অবলারে দেহ প্রাণদান। 

কীচক। আরে বারনাঁরি, 

দেখি হেথা কে রাখে তোমার ? 

( দ্রৌপদীকে পদাঘাতপূর্বক মুচ্ছিত হইয়। পতিত হওন ) 
ভীম। ওহো ! 

৷ বিরাট। দেখ দেখ, সেনাঁপতি-_- 
অকল্মাৎ কেন হেন দশ! ! 

ভ্রৌপদী।  কেশে ধরে প্রহারিল পাঁয়__ 
হে ভূপতি, 

সভামাঝে করিল ছুর্গীতি-_ 
বিরাট । স্থির তুমি হও গো সম্প্রতি | 

কীচক। শিরায় শিরায় পিপীলিক1-সারি ধায়-__- 
ওহো, কুরে খায় মন্তিফষ আমার ! 

বিরাট। উঠ উঠ সেনাপতি, 

ভুপ্জি ক্ষিতি তব বাহুবলে ) 
কে ভূমি? কি করেছ ইহার? 



৩২ 

দ্রৌপদী । 

বিরাট । 

দ্রৌপদী । 

ভীম। 

যুধি। 

কীচক। 

ভ্রৌপদী। 

কীচক। 
যুধি। 

পাগুবের অভ্ভ্াতবাস 
শি | স্পাল 

ধর্মাসনে বসিয়াছ 

ধর্ম-অবতাব নরনাথ ! 

রাখ আড়ম্বর ; 

দণ্ড পাবে কীচক মরিলে। 

দীনবন্ধু, কোণা তুমি এ সময় 

অবলায় দেখ একবার 3 

পঞ্চস্বামী গন্ধর্ব আমার, 

সুতপুক্র বাঞ্ছে তব নারী । 

হোঠঃ_-ও2 । 

নিজ কাধ্যে যাও হে বল্লভ। 

[ ভীমের প্রস্থান। 

হইলাম ভূতগ্রস্ত সম ! 
হে মাধব, এ হেন হুর্গতি ! 

প্রাণ কেন রাখি? 

সুর্য্যদেব, সাক্ষী ভুমি-_ 

অন্তরের আলা জানাইব কারে আর ! 
অনাথিনী বাল, 

তারে হেন জ্বাল! দিলে ওহে দিননাথ ! 

জগৎ্-জনকঃ 

এই কি হে ছিল তব মনে? 
অনল নিভিল আজ প্রবল অনলে ! 

দিন দিন না সহিব অপমান, 

প্রাণ দিব বিসর্জন । 

ছুষ্টা বারবিলাসিনি ! 
মহাশয়, অনুচিত কহিতে উচিত নয়-__- 



দ্রৌপদী । 

বিরাট । 

যুধি। 

দ্রৌপদী । 

বিরাট । 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
সী পিসী আজ েস্পস্মস | পরি স্কি আজ 

ছৃষ্টা নহে সৈরিন্ধী কখন; 

পঞ্চন্বামী গন্ধব্ব উহার, 

যুবিষ্টির-সভায় প্রচার-কথা ; 

ছিল দ্রৌপদীর সহচরী,__ 
ছুষ্টা নারী এ নহে কখন । 

বহ শোণিত-প্রবাহ, বহ হৃদয়ে আমার, 

ছিন্ন হৃদি উগার শোণিত-ধার, 

ধর বলের অধীনা, 

ধর্ম দুষ্টে ডরে,, 

সুবিচার রাজ। নাহি করে! 

একপক্ষ শুনি কভু না হয় বিচার। 

সৈরিদ্থি, জানিহ স্থির, 
ধর্ম কভু কারে নাহি ডরে; 

কালে ধর্মফল ফলে; 

কাল পুর্ণ বিনা 

অত্যাচার না পাঁয় চরম সীমা 3 

অজ্ঞাতে গন্ধর্ব স্বামী নেহারে তোমায়, 

গ্রহকোপে প্রকাশ না পায়; 

যাবে দিন, কুদিন না রবে, 

শান্ত হও, গৃহে যাও বালা, 

কালোচিত কর আচরণ, 

রাজা ধার্মিক সুজন, অহেতু না নিন্দ তারে। 
স্থজনের বাক্য নাহি ঠেলি। 

[ দ্রৌপদীর প্রস্থান । 

কে এ নারী ? 



8 
শর্পা | কিস চি 

১ম সভা । 

বিরাট । 

কীচক । 

যুধি। 

কীচক । 

বিরাট । 

পাগুবের অতজ্ঞাতবাস 

মহ্ষীর সহচরাী। 

বীরবর, আজিকার নহে কথা, 

শরীর অসুস্থ তব; 
কিস্করীরে পদাঁঘাতে কিবা কাজ ? 

মহারাজ, বুঝিয়াছি অভিপ্রায়, 

উপদেশ লব-_ 

হেন কর্ম্ম পুনঃ না করিব । 

কহ কঙ্ক, পঞ্চম্বামী এর বর্তমান-- 

কুষণ সখ! আছে কি ইহার ? 
কৃষ্ণ সখা অনাথার চিরদিন | 

শিখায় মাখন চুরি ? 
বীরবর, 

অকারণ কুষ্ণ-নিন্দা কিব! প্রয়োজন; 
চল, সভা ভঙ্গ হোক আজি । 

[ সকলের প্রস্থান । 

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক 

নাট্যশাল। 

উত্তরা ও অর্জুন । 

কহ বৃহন্নল।, শুনি তব হুঃখ-কথা- 

আহা 1 
কত ব্যথা পেয়েছ গো তুমি-_- 
আছে কি গো সহোদর-সহোদিরা 



দ্বিতীয় অঙ্ক ৩? 

অজ্জুন। বৎসে, তব সঙ্গীতে আলম্ত বড়। 

উত্তরা । তিরস্কার নাহি কর বৃহন্নলা, 
অভ্যাস ক"রেছি গাঁন, 

শুন বৃহন্নলা, স্বপনে তোমারে হেরি- 

যেন তব কন্তা সনে খেলি, 

প্রীতিভরে হের দাড়াইয়৷ দূরে। 
অজ্ঞন | বৎনে, তুমি ছুহিতা আমাব। 
উত্তরা । কি কহিব, শ্বপ্র-নুতা তব 

গায় কিবা স্থললিত। 

বিমোহিত শুনিতে শুনিতে-__ 

ছাঁয়। আসি আবরিল, 

ভয়ে ভেঙ্গে গেল সোনার স্বপন । 

অজ্জুন। বৎসে, তুমি মম সুতা, 

আপন সঙ্গীতে শুনেছ মধুর ধ্বনি; 

শুনাও নৃতন তান 

পূর্ণ গীত বাৎসল্য-রসেতে । 
উত্তরা | কব কথা! বৃহন্নলা, গীত না গাহিব, 

পশ্চাৎ শুনাব গান-- 

অভ্যাস ক'রেছি কত; 

ভাল বৃহন্নলা, আর কি দেখেছ, 
দেখেছ কি ধাগুবদাহন ? 

কত বড় আছিল সে বন? 

অজ্জুন । বিশাল কানন, 

মনোরম উপবন সম । 
উত্তর! । ন।--না, কহ তব বন-ভ্রমণের কথা । 



উত্তর! । 

অজ্ভুন। 

উত্তরা । 

পাগুবের অভ্ভাতবাস 

পাঁবে ব্যথা কুমারী আমার, 

গুনিলে সে হুঃখ-কথ ) 

কমল কলিকা সম 

কোমল হৃদয়-কলি তোর-_ 

মম হঃখ-কথা ভীষণ বাঁরত১__ 

বারিবে বিকাশ তার । 

শুন মা আমার, 

পাঠে মন করহ নিবেশ । 

সৈরিন্ধণী ছুখিনী, 

চাই শুনিবারে মন-ছঃখ তার,__ 

সেও নাহি বলে কথা । 

পর-ছুঃখে হুঃখিনী জননী তুমি, 

সৈরিঙ্কীী ছুঃখিনী, 
কেমনে করিলে অন্গমান ? 

আহা, ম্লান চীর মাত্র আবরণ, 

বাত্যা জল না মানে তপন+__ 

শয়ন ধরণীতলে 3 

শুধাইলে কথা, 

ছল ছল পদ্মপত্র-জল, 

রুদ্ধ ভাষ, শ্বাসহীনা, রহে স্থির | 

সৈরিন্ধ কখন" কাদে কি তোমার কাছে ? 
ঘরে ষবে অভিমানে কার্দি-_ 

আসি ত্বর! নাট্যশাঁলে, 

কাদি তব অঞ্চলে ঢাকিয়ে মুখ । 
বালিকা বালিকা! ! 



উত্তর। ৷ 

অজ্ঞুন। 

উত্তর! । 

অজ্ঞুন। 

উত্তরা । 

অজ্জুন। 

উত্তরা । 

অজ্জুন। 

দ্বিতীয় অস্ক ৩৭ 

কেন কর অভিমান ? 

নাট্যশালে, নাহি করি অভিমান 

কতু তান শিখিতে নারিলে, 

আধি করে ছল ছল, 
গৃহে নাহি জানি কেন করি অভিমান । 

বৎসে; হলো তব শয়ন সময়-_ 

শুনাইয়ে গান, যাও জননীর কাছে। 

সাথে গাও, নহে যাব ভুলে । 

নাহি শঙ্কা; গাও ধীরে ধীরে, 

বলে দিব নাহি যদি হয়ঃ 
গুরু আমি-কন্ত। তুমি মম। 

কেন মোরে কর ভয় ? . 

না হইত ভয়, 
শিখাইত যদ্দি তব স্বপন-দুহিতা ! 

যাও গৃহে--রজনী বাড়িল। 

বৃহন্নলা, একলা রহিবে ? 

যাঁও গৃহে যাইব শয়নে ॥' 
[ উত্তরার প্রস্থান 

নিরমল! কমল-কলিক!। 

বার বার দ্রৌপদীর অপমান-- 
সম্মুখে আমার । 

বনবাস, পরবাপ, 

লুক্কায়িত ক্লীববেশে»__ 

ভগবান্! কি্বধিক আর? 
হৃদয়ে অনল যত, 



৩৮ 

ভীম। 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 

শরানল প্রজ্বলিত তত 

করিব সমরস্থলে, 

থাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জন্মিল। 

ধেখিব-_-দেখিব অক্ষয় তৃণীর ছয় 

কত শর করিবে প্রসব 

সব্যসাচী করে মোর, 

বুঝিব-_বুঝিব গাণ্ীবের কত বল। 
ধৈধ্য দেহ শ্রীযধুস্ছদন-- 
সখাব মিনতি শুন হে পাগুব-সথা ! 

দীননাথ ! কবে হবে দিন-__ 

বীর অভিমানী কর্ণেরে সমরে পাব, 
ওহো, ক্লীবত্ব আমার! 

অব্বির শোণিতে জাল! কি নিভিবে কু? 

হে মাধব-রাঁধিকাবল্লভ, 

ছুর্লভ পদারবিন্দে রেখ এ অধীনে । [ প্রস্থান । 

সপ্তম গর্ভাঙ্ক 

রন্ধনশাল। 

ভীম। 

কোথা তৃপ্তি-_-কীচকের একমাত্র প্রাণ ! 

ছার হতের নন্দন, 

পদাঘাতে পদাধাত কিবা বে শোধ ! 

মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে । 



দ্বিতীয় অঙ্ক ৩৯ 
সি সামিল পি চে 

ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে হছুঃশাসন,-.. 

বিদারি শোণিত-ভৃষ! কি মিটিবে মোর । 

হু্যোঁধন, হুতাশন হুতাশন জলে--- 

ছার মুখে ধর্্মরাজে নিন্দিল পামর, 

পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ ! 

বধিব না--বধিব ন! তারে, 

উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন, 
শোভিত নয়ন, 

উর্ধৃষ্টে চাহিবে যখন-_ 

ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত, 

গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহাঁরে, 
সে চরণ না হানিব বলে। 

কতু না বধিব, 

শৃগালে অর্পিব সেই ভার। 
পড়ে মনে কীচকের ঘৃর্ণিত নয়ন, 
জীবিত থাকিতে খর নখে উপাড়িব 

ফাটে প্রাণ, যুধিষ্টির ভূত্যাসনে ! 

নপুংদক-_গাণ্ডীবী ফান্তনি ! 

হায়, প্রাণের নকুল, 

অরিকুল আকুল যাহারে হেরি-_ 

পরাশ্রিত অশ্বরজ্ছু করে ! 

দেবাকার দেব-বীর্ধয সহদেখ-- 

ত্যজি দিখ্বিজয়ী ধনু, 
ধেন্ছ পাল লয়ে ফেবে ! 

লক্ষ রাজা জিনি 



ভ্রৌপদী। 

পাগুবের অন্ভ্াতবাস 

আনিলাম লক্ষমী-্ববিণী ঘরে 
চুলে ধরে কীচক প্রহাবে পায় 1 
দেখিলাম--বল্লভ ব্রাহ্মণ ৷ 

কুক্ষণে-_কুক্ষণে-_ 

আরে ছুঃশাসন, আরে ছর্ষে]োধন, 

আরে নরাধম হৃত-্গত। 

বিরাট-প্তালক, 
ভীমসেনে কুক্ষণে করিলি অরি। 
কত দিন--কত দিন আব 

কণ্টক-শব্যার শোব ? 
( ভীমের শয়ন ) 

(ভ্রৌপদীর প্রবেশ ) 

ধিক্ ধিক্ ধর্ননিষ্ঠা তাব-__ 

ধিক দয়! !__ 

ধিক্ ধিক বীবাঙ্গনা বলি মনে করি অভিমান । 

এ মনোবেদনা, 

তপাঁচারী যুধিষ্টির কি বুঝিবে, 

ভীম বিন! কারে জানাইব ব্যথা! ? 

তিন দিন যদি খ/য়ে যাঁয়, 

কীচক ন হারায় পরাণ, 

ভগবান আত্মহত্যা না ডরিব-_ 

পাসরিব শানে -- 

বেণী না বীধিয়া, 

জলে তনু দিব বিসর্জন । 

নিত্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা-কোলে-_ 



ভীম। 

দ্রৌপদী। 

ভীম। 

দ্রৌপদী । 

ভীম। 

দ্রৌপদী । 

ভীম। 

দ্বিতীয় জঙ্ক ৪১ 

উঠ উঠ সপকার ! 

কহ কহ সহদেব, 

অজ্ঞাত হইল অবসান ? 
এ কি,-_যাঁজ্ঞসেনী ! 

গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে । 

কুলটায়__ 

পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ ; 

হুত-পুত্র প্রহারিল পায়__ 

হেন কুলটাক্স নাহি স্পর্শে অপমান। 

কৃষ্ণ-_ কৃষ্ণ, হুতাঁশনে ঘ্বত নাহি ঢাল 

বহু কষ্টে ধর্মরাঁজে চাহি ধরি দেহ। 

মরিবে--মরণে প্রস্তত আমি । 

অজ্ঞাতে পাওব নাম হৌক মবসান-_ 
অপমান গোপনে রহিবে ; 

মুক্ত-ভাঁষে কহি, 
ছুর্য্যোধন হঃশাসন রহুক কুণলে। 

কৃষ্ণা, অল্পদিন-_রাজার নিষেধ! 

ধর্ম হেতু রাজ্য বিসর্জন । 

সেই ধর্মে শরীর অর্পণ-_ 
নিষ্ঠাচার রাজার হইবে অভিমত। 

দ্রুপদনন্ধিনি, 

নৃপতিরে নিন্দা নাহি কর; 

আছে অল্পদিন, 

পুনঃ 

দেব-নাঁগ-নরে দেখিবে তোমারে-_ 



৪২ 

দ্রৌপদী । 

ভীম। 

পাগুবের অভ্ভাতবাস 

রাঁজ চঞ্জবর্ভী-বাষে ঃ 
শুন যাঁজ্ঞসেনি, কহি সত্য বাঁণী, 

যেই দিনে হইব প্রকাশ, 
কীচকেরে সবংশে মারিব)_- 

শিরায় শির|য় উচ্ শত ধায় 

হের কীপে কলেবর, দেবি !__ 

কি করিব, রাজার নিষেধ ; 

নহে মত্ম্তরাজ্য-চিহ্ন না রহিত । 

জলি যে জালায় কি কব তোমারে আর 

জানিতাম সহিবারে নারীর শ্যজন-_ 

সহাগুণ পুরুষে অধিক দেখি। 

শাস্ত্রে অতি সুপগ্ডিত১- 

ভার্ধ্যা ত্যজি রাজ্য যদি হয়, 

অজ্ঞাত সময়ঃ বনিতার বলাৎকার! 

ভার হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে! 

ভাধ্যা মাত্র পণের কারণ ! 

হানপ্রাণা, নহি বীরাঙ্গনা, 
কলঙ্ষিনী দেহে কিবা কাজ। 

শুন রাজরাণি, দিন নাহি রবে, 

নিজ হাতে বেধে দিব বেলী তোর; 

হুর্ষ্যোধন-শোণিত সহিত, 

গদা দেখাইব আনি, 
মুকুটের রেণু দেখাইব এই পদে ; 

স্ুত-পুক্র কীচকেরে-_ 
তিল তিল করি দেহ তার, 



ছিতীয় অঙ্ক রর 
পালীশিশাস্পিস্টিিিপশিপিপস্পিলাসিিসিপা দিিশিশী পাতাল সপাকছিপেক্চিতিতি লাশ 

স্ত্রোৌপদী। 

মিশাইব ধুলি সনে, উড়িবে গগনে-_ 
আত্মীয়ে না পাবে তন্থ সৎকারের হেতু ! 
অনেক সয়েছ- ধৈর্য্য ধর চাহি মো সবারে)-_ 

ফাঁটে বুক, কি করি সুন্দরি ! 

সহিয়াছি__ 
রমণীর সহিতে উচিত যাহা, 

পরবাসে আছি সৈরিন্ধীর বেশে 
আম হেতু কভু নাহি ভাবি ছুখ । 
ত্বামী রাজ্যেশ্বর, আছিলাম রাণী 
পরগৃহ-নিবাসিনী পতি সনে-_ 

অপমান সভাতলে ! 

অপমান জয়দ্রথ-ছলে,- 

তিল না গণি, 

আখি-বারি অঞ্চলে মুছিস্ু 

চলিলাম সিংহিনী সমান-_ 
মৃগরাজ পাছে পাছে ! 

কিন্ত ভেকে কভূ স্পর্শেনি করিণী। 

গোপরাঁজ্যে রাজা; 
শ্টালক তাহার করে মোর অপমান ! 

শুন শেষোত্তর বৃকোদর, 
সতী নারে অধিক সহিতে 3 

শত পদাঘাত নাহি গণি-_ 

প্রেম-বাণী কবে পুনঃ হাপি হাঁসি-- 
পাগব-প্রেয়নী না রাখিব ছার প্রাণ । 
হাসি হাসি বিরাটের দাসী 
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ভীম। 

দ্রৌপদী। 

ভীম। 

দ্রৌপদা। 

কবে পঞ্চ গন্ধব্ব বনিতা-_ 

রাঁজস্থতা--হেন অপমান কেন সব? 

হা পাঁঞ্চালি, হেন দশা হইল তোমার ! 
পুনঃ যাব বনে-- 

পাপাচারে বিনাশিব, 

না---না, ধর্মরাজে না লক্যিবঃ-_ 

কি করিব রাজার নিষেধ । 

জনে জনে না লব বিদায় ; 

নিশা গতপ্রায়, 
চরণে মেলানি মাগি । 

জানা”য়ো রাজারে-- 

জানাইয়ো-_জানাইয়ে। স্বামিগণে, 
সবার চরণে নমস্কার করে দাসী । 

শান্ত হও কৃষ্ণা গুণবতিঃ 

যে হয় সে হয় কীচকে মারিব আমি 3 

কিন্তু হইলে প্রকাশ, রাজা যাবে বনবাসে, 

আছে কি উপায় গোপনে বধিতে তা”রে ? 

কিন্তু রাজ-মানা । 
ভাব কেন ধুধিষ্টির-আজ্ঞা হেতু? 
সভ।-মাঝে হইত প্রকাঁশ-__ 
বলবান্ কীচক বিনাশ 

সাান্তে না হয় কু ঃ 

পার যদি গোপনে মাবিতে, 

কবে লোকে গন্ধর্ধে বধেছে তারে । 
কিন্তু কিরূপে গোপনে বধি ? 



দ্রৌপদী | 

ভীম। 

দ্রৌপদী । 

তীম। 

ভ্রৌপদী। 
ভীম। 

দ্রৌপদী । 

ভীম । 

দ্বিতীয় অস্ক ৪৫ 

নিশ! বিনা নাহিক সময় । 

কালি কি আসিবে তব আশে? 

হ1 দগ্ধ হাদয়। 

পূর্ব-অপমান নাহি গণি, 

ডরি-_- 

পার তারে ল'রে বেতে শুশ্ত কোন স্থানে? 

শূন্য স্থান__নাট্যশাঁলা যামিনীতে। 

স্থচরিত্রে, নাট্য শীল! বধ্য-ভূমি তার 
ছলে কি কৌশলে, 
কোন মতে পার কি আনিতে কাদাচারে ? 

শুন সতি, ইঙ্গিতে ভুলায়ে 
নিশীকাঁলে আন নাট্যশালে, 

সেই মত 
ঘৃর্ণিত নয়ন কামে, উপাড়িব নখে । 

ভাল, 

বৃত্য-গৃহে আনিতে আমার ভার । 

নিজ কর্মে বাও, সতি! 

প্রভাত নিকট, 

যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু। 
[ ভ্রৌপদীর প্রস্থান । 

ধৈর্য ধর অধীর অস্তরঃ 

রোষ-অগ্মি বাহিরিবে লোমকুপে-_ | 

ুঙ্ছা যাবে লোকে, 

স্বীত শিরা ললাঁটে হেরিবে, 

উপ্রমৃন্তি কষুত্র-মৎম্তদেশে কে সহিবে ? 



৪৬ 

কীচক। 

পাগুবের অজ্ঞকাতবাস 

নিশা-আবরণে আবার ঢাকিবে ধরা, 

নীরবে--যামিশীর ঝিজিরবে 
মিশাইবে রোবপুর্ণ দীর্ঘ-শ্বাস, 

শিহরিবে ভূজঙ্গ গহ্বরে শুনি, 

শগালের নাদে আর্তনাদ মিশাইবে তার, 
ন। করিব রুধিব পতন, 

সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতিঃ-_- 
ধৈর্য্য ধর-__ধৈর্য্য ধর প্রাণ । 

[ ভীমের প্রস্থান । 

অঞম গর 

উপবন 

কীচক। 

প্রভাতি-সমীরে শীতল না হয় প্রাণ, 
জলে-_দেহ জলে, 
উ্ণ ভালে ন! পরশে বায়ু; 
উষ্ণ ওঠ সলিলে সরস নাহি হয় ! 

অগ্নিশিখা করে, নিশির শিশিরে 

শীতল না হয় জ্ঞান ; 

উঞ্চ শ্বাস বদ্ধ নাহি বহে, 

ভুলাতে নারিনু 
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দ্বিতীয় অন্ধ ৪৭ 
২২ চাপ পিপি সপািসতিদিল লি 
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বলে তারে করিব গ্রহণ ॥ 

নহে এ অনল না হবে শীতল, 

নহে উ্ণ আঁখি নিদ্রা কভু না জানিবে; 

শয্য' শূল সম, 

জাগিয়ে যাপিন্থ রাঁতি-_- 

এ গরল-বাতি আগে নিভাইব-_ 
পরে পদাঘাতে করি দূর-_ 
দিব অবঙ্ঞার প্রতিফল । 

মাদক-সেবায় 

এ অনল করিব প্রবল, 

যাহে তাপে হয় অধীরা বিহ্বল । 

পুষ্প হেতু নিত্য সেই আসে উপবনে, 
ওই দীড়াইল+ সরস চাহিল যেন, 
অঙ্গ-আবরণে বড় আঁড়ম্বর আজিঃ_- 

মুক্তকেশ চালিয়ে দেখায় ! 

বুঝিয়াছে, বুঝেছে আমায়, 

ক্ষমতা বুঝেছে মম ॥ 

পুষ্পাধার করে আসে ধীরে ধীরে, 

দেখে নাই মোরে যেন; 

সম্ভাষিব প্রতীক্ষা করিছেঃ, 
বুঝি বল না হইবে প্রয়োজন, 
বলে মধু হয় অপচয় ) 

ধীরে যায়, চাহে ফিরে ফিরে, | 

ভাবভঙ্গী মনোভাব করিছে প্রকাশ । 

ভাল, ভাঙ্গি এ কৃত্রিম মান। . 



৪৮ 
পা শা শিস পি শত 

দ্রৌপদী । 

কীচক। 

দ্রৌপধী। 

কীচক। 

দ্রৌপদী । 

কীচক। 

ভ্রৌপদী | 

পাগুবের অভ্ভাতবান 
শা পি লি 

( স্্রৌপদীর প্রবেশ ) 

কহ, বাজসভা দেখিলে কেমন ? 

মৌন কেন, দেহ না উত্তর? 

কি দিব উত্তর? 

রাজাবে কি মনে ধবে তোর ? 

কেশ-বেদনায়ঃ চরণের ঘায়, 

রাজসভা পলে পলে হেরি। 

ক্ষুদ্রমতি কিক্করী কি জানিবি আমায়, 

ত্রিভুবনে কীচকের নাহি ভয় । 
পদাঘাত তরে পুন কি দঈীড়ায়ে আছ £ 

আসি পুষ্পপাত্র রাখি, 

যত সাধ করিও প্রহাঁর। 

রোষ হ”লে হই হতজ্ঞান, 
উচ্চ কেহ আমা হতে 

এ কথা শুনিলে স্থির ন রহিতে পারি । 

করেছিস রাজার প্রয়াস, 

দেখান রাজা কেবা আমা! হতে ! 
রাঁন্দকার্য্যে বিলাসের না হয় সময, 

সেই হেতু নাহি বৈদি সিংহাসনে 3 
আছিস্ এ পুরে, 
ক্রমে পারিবি জানিতে-_- 

কেবা আমি, ইন্দ্র কেবা মম তুলনায় ! 
ইন্্রপ্রস্থে শুনেছিম্থ যেন 
মৎ্গ্তরাজ দেছে কর যুধিষটিরে । 

শি শি আর শি জি রি পিসি পদ 



মস্করা স্া রি 

কীচক। 

দ্রৌপদী । 

কীচক। 

ভ্রোপদী। 

কীচক। 

ভ্বিতীয় অঙ্ক ০৬ 
শত সি শাসন পল 

যা হ্যা, কর নয় কর নয়-_ 

তবে কহি শুনঃ-- 

বাই যুদ্ধ হেতু, হেরি রণবেশ মোর 

মুগ্ধ হয়ে সুন্দরী জনেক 

লয়ে গেল গৃহে তার 

আঁর 

সখ্যতা আছিল মম কুরুকুল সনে, 

আসিয়াছে লোভে, কিঞ্চিৎ দিলাম ধন। 

সখ্যতা কারণে, 

নিমন্ত্রণ রক্ষা! হেতু যাইতে হুইল, 
বসাইল ধুধিির দক্ষিণ আঁসনে। 
মম কার্য ওই মত, 

যারে বাড়াইব, 
স্থান দিব আমার উপরে ; 

কিন্ত কোপে পড়িলে আমার, 

নিস্তার কাহার নাহি আর। 

ঠেকিয়া জেনেছি তাহ! । 

হা হাঃ ও কথায় মনে নাহি দেহ স্থান। 

কিন্তু আপনার যে করিল মোরে 

তায়-_কি কহিব আর। 

হয় ভয় কথা কহ, 

পাছে কেহ দেখে? 

ভয় কিবা--- 

রাজরাণি, ত্রিভূবনে ভয় তোর কারে, 
কীচক রয়েছে তোর পাশে । 

৪8 



৫৬ 

দ্রৌপদী । 

কীচক | 

ভ্রৌপদী। 

কীচক। 

দ্রৌপদী । 
কীচক। 

ত্রৌপদী। 

কীচক। 

প্রৌপদী। 

কীচক। 

শট স্টপ সপ জি পপি পন আসি আজ অন স্পট | সপ সস শিলা পাস 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 
পা আপ সী জপ সক সপ পপ পাস পপ 

ডরি পঞ্চ গন্ধর্ব হ্বামীরে, 

সন্দেহে বধিবে প্রাণ | 

কেটি গন্ধর্কের কিবা ডর-_ 
বাহুছয় রক্ষক রূপসি, 

হাস পুনঃ-হাস এ ঈষৎ হাসি। 
না না, 
প্রণয়ের ভাষে না সম্ভাষ মোরে তুমি! 
শশিকলা!, 
শিখেছ বিস্তর ছলা ! 
কেন মজাইবে মোরে ? 
ভাল ভাল, মজাইয়া কহ ভাল কথা। 
যাঁও চণলে, 

নহে চ'লে যাই পুষ্পপান্র ফেলি, 
সতী আমি, রয়েছে গন্ধ স্বামী, 
লোকে জানে চিরদিন। 

মরিব তখনি, 
কলঙ্কিনী যদি কহে ফেহ। 

নিশা সরসে--কুস্থমকুলে 
সথধার নীহারে, 
প্রণয়ীর প্রাণ 

বিকাশে আধার বরিষণে ! 

আহা কি দ্ুনদর কবিত্ব তোমার ! 

বাঁড়ে বেলা, পুরবাসী আসিবে এ স্থানে । 
সত্য, পুরবাদি-মেঘে 

হৃদাকাশ আবরিবে ত্বরা। 



দ্রৌপদী । 

কীচক। 

ভ্রৌপদী। 

কীচক। 

দ্রৌপদী । 

কীক। 

কালি গিয়াছে প্রহার, 

আজি বুঝি দিন কবিতার? 

শুন কশোদরি, 

আধারে বিহার না হবে প্রচার, 
কেন ভাব এলোকেশি? 

নৃতাশালা শুন্য রহে নিশি আগমনে, 
যত কথ তব শুনিব সে স্থানে 

কিন্ত বাব তোঁমাঁরে প্রতায় করি, 

সতী আমি রেখে! মনে। 

শুন--যাঁইব কেমনে, 
রুদ্ধ নাহি রহে ছার ? 

সে ভার আমার। 

[ দ্রৌপদীর প্রস্থান । 
চন্দ্রাননে, ভাণ কীচকের সনে ! 

যবে গালিঃ জেনেছি তখনি । 

রসে ডগমগ, 

বহুদিন ন! ফুরাবে মধু! 
বায়স কঠোর অতি 3 

তবুনা স্পশিম্, 

অধীর ফাটিছে প্রাণ । 

পরশনে হইতাম জ্ঞানহীন পুনঃ, 
মুখ-ন্ধাপানে সবল হইব, 

তবে পরশিব, 

নহে ভ্রাণে তার অগ্নির উত্তাপ! [| কীচকের প্রস্থান । 



উত্তরা । 

অজ্ঞুন। 

উত্তরা ৷ 

নবম গা 

শয়ন-কক্ষ 

অজ্জুন 

দিবাকর পল বহে যুগ সম! 
দেখ বেশ, দেখ দীর্ঘবেণী, 

হের আভরণ, 

দ্রৌপদ্ীর অপমান জীবিত থাকিতে । 

তেজোময় রবি, উজ্জ্বল কিরণে 

হের হে অন্তর মম, 

হের, কি ধৈর্ধ্য-বন্ধনে উগ্র প্রাণ রাখি স্থির, 

হে মিহির কত দিনে পাব পরিত্রাণ ? 

( উত্তরার প্রবেশ ) 

কি উত্তরা, কেন কাদ মা আমার ? 

সৈরিষ্কীরে মাতুল মেরেছে পায়। 
হও চিরজীবী, 

পর-ছুঃখে হুঃখিনী জননী মম, 
আরে রে উত্তরা» আরে রে বালিকা মোর, 

তুমি অভাগার নয়নের নিধি ! 
নাহি আর বল বৃহন্নলা 

কালা! আসে মোর ; 

কহ মোরে, কোথা যাবে সৈরিন্ধী পলায়ে, 

যবে পুনঃ মাতুল মারিবে পায়? 
বৃহন্নলা, শুনিবে না 

মাঙুঁল তোমার মানা ? 



অজ্জুন। 

উত্তরা । 

অঙ্ঞুন। 

উত্তরা । 

অজ্জঞুন। 

উত্তর! 

অজ্ঞুন | 

উত্তরা। 
অজ্জুন। 

দ্বিতীয় অঙ্ক ৫৩ 

তুমি বুঝাইলে শান্ত তাঁর হবে ক্রোধ, 
সৈরিন্ধীরে কব কি আসিতে হেথা ? 

ক্লীব আমি,_মহাঁবীর মৎত্তের শ্তালক, 

কেমনে বারিব তারে, 

সৈরিন্ধীরে কেমনে রাখিব ? 
ভয় হয় হেরিয়া৷ বদন তব, 

হুংখ নাহি কর বৃহন্নলা 

নাহি ত্যজ দীর্ঘশ্বাস, 

সৈরিম্ধীরে রাখিব লুকারে 
ন] পাবে সন্ধান তার মাতুল আমার । 

বৎসে পাঠ তুমি নেবে কি এখন? 
নান! 

খেলার সময় এ তো! করেছ নিয়ম 

বৃহন্নল! সৈরিন্ধীরে ভালবান 

তবে কেন কভু নাহি কও কথা? 

ভালবামি তোমারে মা আমি । 

সৈরিম্ধীর সনে কি হেতু কহিব কথ! ? 
কিন্তু পাঁও ব্যথা সৈরিম্ধীরে হেরে 
বুঝিয়াছি দেখিয়া বদন ঃ 
দৈরিষ্কীকে জান বৃহন্নলল। ? 

বলিয়াছি বার বার 
দ্রৌপদীর ছিল পহচরী। | 
না না সৈরিষ্ধী সামান্ত। নহে নারী। 
( শ্থগত ) আহা | :.. 
এ কমল ফুটিল এ মত্স্তদেশে ! 



৫৪ 

উত্তরা । 

অর্জুন। 

পণগুবের অভ্গ্কাতবাস 
সে ০ ক 

গুন বুহননলা, 

হাঁস তুমি শ্বপ্ন কথা শুনি 
কিন্তু কাঁলির স্বপন হাঁসিবাঁর নহে কভু । 

স্বপ্ন তব দিন দিন নব নব? 

নিত্য কহি কৃষ্ণ বিন! নাঁহি কেহ মম) 

নিত্য আসি ম্থধাও আমায় 

ভ্রাত। ভগ্রি জননী কি আছে কেহ? 

স্বপ্ন তব এ হেন অসার স্থতা। 

শুন বুহন্নলা, 

কাদিব এখনি না যদি স্বপন গুন। 

যেন ভ্রমি উপবনে-_ 

একে একে হেরিলাম 

দেবের কুমার পঞ্চ জন, 

উজ্জ্বল রতন-মণি-খচিত আসন, 
পঞ্চজন বসিল তথায় ; 

সৈরিস্কণীর নাহি এই বেশ 
দেবীর ভূষণ-_দেবী যেন রূপে 

হাসি হাসি বসিল তাদের পাশে ! 

আপদিলাঁম ভাকিতে তোমায়--. 

নাহি তুমি আর ! 

বেশ-ভূষা দীর্ঘ বেণী আছে পড়ে । 

পুনঃ আইস্থ উপবনে-_ 
বৃহুলা বলিয়া কাদিস্থ 
শুনিলাম বৃহন্নলা! নাই, 

কাদির! লুটাই তৃমে ! 



পিসি লাস সালা নি লাস্ট. সস লাস ৯তা 

টি অর্জুন । 

স্গদেষা | 

সদেষা]। 

অঙ্জুন। 

তিতীয় অঙ্ক ৫৫ 
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পঞ্চজনে করি নমস্কার, 

দাড়াইল দেবের কুমাঁর, 
দয়া করি তুলিল আমায় করে ধরি 
কিন্ত সেই ছায়া, 

স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে ! 

কহ বৃহন্নলা, কভু না বাইবে তুমি ? 
তুমি মা আমার, 

মা ছেড়ে সম্তান কু যায়? 

(কস্ুদেষ্াার প্রবেশ) 

এ কি বুহন্নল। 

দিবারাতি শিক্ষা নাহি প্রয়োজন । 
দিন দিন শীর্ণ বাল! মাকে না পাইয়া । 
মাতা, কটু নাহি বল, 
আপনি আইনু বৃহন্নলা কি করিবে? 

বৃহন্নলা, রাগিবে না তুমি ? 

ভাল গুণ করিয়াছ বৃহন্নল]। 

রাজরাণিঃ উত্তরা জননী মোর। 
মা কি রহে সন্তানে ত্যজিয়৷ ? 

বুঝ দেবি আপনি এসেছ--- 

তিল নাহি হেরিয়! কুমারী । 

যাও মা আমার 

এস পুনঃ পাঠের সময় । . 
[ মদে ও উত্তরার স্থান: 

কুললক্্ী স্থবচনী ম! আমার ; 

| দিব্যচক্ষু আছে কি বালার ? "। 



6৬ পাগুবের অভ্ঞাতবাস 
সপ সত স্লিপ | স্পস্ট শী 

দিন দিন স্বপ্নসত্য তার ! 

ফলিবে কি এ স্বপন ? 

আহা, কুলণক্মী মম-_ 

মা আমার মধুরভাষিণী । 
[ অজ্জুনের প্রস্থান। 

পা াত্রহগসহতটরে 

দশম গা 

উদ্ধান 

কীচক 

যদি ভালবাসে মোরে, 

পাঁসরি পূর্বের হেল! । 

দিন নাহি যায়, 

আজি সেই ভাব পুনঃ মম 

পুনঃ পুনঃ যেন পিপীলিকা চলে গায় ! 

মদনের হুতাশন ! 

বিশল্যকরণী মিলিবে যামিনীযোগে ! 

না না) রূপ তাঁর না ভাঁবিব-_ 

উন্মত্ত হইব ! 
রাঙা রাড চারিদিকে-_ 

যেন রুধির উগারে ! 
এথন ন। নিভে আলো-- 

হনুমান বাঁমিনী আমার__ 
সে বাঁচাবে শক্তিশেলে। 



দ্বিতীয় অস্ক ৫৭ 
লা, পম এস এ সপ সস মর স্া  সপএ»পশহি 

ছার বায়স ভাকিল শিরে-- 

আঁচড়িল ভাবের জানকী সম। 

এক চক্ষু অন্ধ রাঁম-বাঁণেঃ 

কীচক-রামের বাঁণে ছু”নয়ন বাবে কালি ! 

এই যে জাধার সাথে রজনী আইল । 
এ কি ভূকম্পন ? 

না-_না, স্ুধাপানে মস্তক টলিল; 

বাড়াক গরল, আছে-্সিগ্ধ নীর ; 
কথা নাহি কব, আধারে বসিব, 

দ্িপ্ধ নীরে শীতল করিব তনু । 

হুতাশন-শআোত দেহে মোর । 

যাই, 
নাট্যশালা শৃন্ এতক্ষণ, 

বড় অভিমানী--বিলঘ্বে যস্যপি রোঁষে ? 

হে সৈরিন্ধি, বাঁক মিথ্যা নহে ম্ষ। 
বাধিয়াছ-_বী্ধিয়াছ মোরে, 

এলোকেশে আবেশ অধিক দেখি। 

[ প্রস্থান। 



জ্রৌপদী। 

ভীম। 

ভ্্রোৌপদী। 

ভীম। 

ভ্রৌপদী। 

কীচক। 

একাদশ গরভাঙ্ক 

নাট্যশালা 

দ্রৌপদী ও রমণীবেশী ভীম। 

স্থির হও; কেহ বদি শোঁনে__ 
শ্বাস তব ভূজঙ্গম সম। 
শুন দ্রুপদনন্দিনি, মৃত্যু নারীজাতি ; 

দর্পণে দেখিব গিয়ে 

ক্রুদ্ধ ভীম কিরূপ রমণী-বেশে ! 

কহ নাই রঙ্গভঙ্গ করি? 
এখন* বিলম্ব কেন? 

ধর ধৈর্য্য; এক ভিক্ষা বীরবরঃ 

আমি না পারিব প্রহাঁরিতে পাঁষগ্ডের শিরে, 
যেন আমা জ্ঞানে, 

লয় তব তিন পদাঘাঁত, 
একে একে গুণি আমি অন্তরালে থাকি । 

বীরবর, 

পুরায়েছ সকল বাসনা, 

এ মিনতি কর” না অন্যথা । 

ভাল, সেইমত করিব বর্ধরে। 
এ বুঝি আসিছে বর্ধর, 

মিনতি রাখি মোর। [ দ্রৌপদীর প্রস্থান । 
( কীচকের প্রবেশ ) 

কোথা! বিশল্যকরণি, 

দেখ। দাও, খুঁজিয়! না পাই। 



শে ও পাশপাশি লা 

ভীম। 

কীচক। 

ভীম। 

তীম। 

কীচক। 

ভীম। 

কীচক। 

দ্বিতীয় অঙ্ক ৫৯ 
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(ভীমের পদধ্বনিকরণ ) 

নাহি আভরণ) কেন পদধ্বনি ? 

রাখ পরিহাস, যাঁই কাছে-_ 
কও কথা, খুঁজিয়া না পাই ! 

চপ. ! 
ওহো ওহো? কোথা তুমি ? 

(স্পর্শ করিয়া ) 

আহা--আহা) কি কোমল কায় ! 

ছাঁড়, ব্যথ! মম গায় 

প্রহারে জর্জর আমি। 

ছিঃ প্রেয়সি, প্রেমের সে লাথি! 
ভোলনি এখনও তুমি ? 

'দেখি পারি বদি ভূলাইতে 

গাঢ় আলিঙ্গনে ; 

আহ, ডগমগ নধর লতিক৷ সম ! 

আহাঃ গণ্ুস্থল কি কোমল ! 

আরে, শ্মশ্র মোর প্রবেশে 

নাসিক দ্বারে । 

দেখ, চলে যাব হেতা হতে ।__ 
কেন, কিবা অপরাধ 

ডাকি যদি সবারে এখন ?. 

লজ্জা নাছি হবে তব? 

মোরে জানে পুরবাসিগণে ১ 
নূরী যে আছে থা 

আজি বা ছদিন পরে ভোগ্যা মোর ! 



লিপ চশা লী পাশাপাশি এল পল বি উল শি লা 

ভীম । 

কীচক। 

ভাম। 

কীচক। 

ভীম। 

কীচক। 

ভীম। 

কীচক। 

ভীম। 
কীচক। 
ভীম। 

শা পাল 

কীচক। 

পাগুবের অভ্ভাতবাস 
শশা শশী শিশাট শীশিপাসিশশি শািলী টি পতি লাশ ও শশিশীশি ও তাত পালিত সিল তপতি লি স্পত শি সিল 

কিন্ত শরধিন্দুনিভাননি, 
আজি হ'তে তোর, 

ভ্রমর তোমার আমি ! 

এত বদ্দি, মারিতে না উচিত চরণ। 
এই দেখ, 
আছি আমি মস্তক পাতিয়!। 
কর তুমি পদাঘাত। 

ছি ছি! হীন আমি কেমনে করিব? 
কর পদাঁঘাত, আছি মাথা পেতে, 

ন] কর বিলম্ব মিছে) 

যবে প্রণয় জন্মিল, 

তুমি আমি এক প্রাণ। 
এ দেখ এক প্রাণ! 

যা প্রেয়সি, এক প্রাণ 

কমল সমান কোমল চরণ তোরঃ 

ভাব কি রূপসি, ব্যথা আমি পাব তীয় ? 
কোমলাঁঙ্গি ! কর হে প্রহার, 
প্রেমালাপে বিলম্ব কি হেতু আর ? 

( প্রথম পদাধাত ) 

যেন পুষ্প-বরিষণ। 

(দ্বিতীয় পদাঘাঁত ) 

সচন্ন্! 

( ভৃতীয় পদাধাত ) 

এই বার চৌদ্দ ভুবন! . 
আরে ছট) গন্ধর্ধে চালন | 



ভীম। 

দ্রৌপদী । 

কীচক। 

ভীম্। 

দ্রৌপদী । 

তীম। 

দ্বিতীয় অঙ্ক | ৬৬ 
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এ'যা- গন্ধবর্ব? বধি তোরে, 

সৈরিন্বীরে বধিব পশ্চাতে 

দিয়ে যত ভূৃত্যগণে উপভোগ হেতু । 
আরে রে বামন, 

চন্দ্রস্ধা কর সাধ! 

বধি তোরে পশুর সমান। 

[ যুদ্ধ করিতে করিতে উভড়ের প্রস্থান । 

(জ্রৌপদীর পুনঃ প্রবেশ ) 
শ্রীমধুহ্দন, 
বার বার রাঁখিলে পাঁগুবে, 

রক্ষ1! কর কীচকের হাতে । 

(নেপথ্যে ) পিপীলিকা শিরে | 

( নেপথ্যে ।) ইহলোকে বাক্য সাধ 
নাহি কর আর, 

কুকুরে দিব এ জিহবা 

সৈরিম্ধীরে কহিয়াছ কুবচন ; 

এই চক্ষে দেখিয়াছ সৈরিন্ধপীরে, 

পদাঘাত সৈরিন্বীর কায়-- 
পদ্দাঘাতে ছাড় গ্রাণ। 

মৃত্যু তোরে দিল পরিত্রাণ, 

না রাখিব নরের আঁকার। 

পড়েছে পামর, 
হে মধুহুদন, প্রণাম তোঁমার পায়। 

(ভীমের প্রবেশ) 

কষ ! রুষ্ণা ! ্ 



৬২ 

দ্রৌপদী | 

ভীম। 

ত্রৌপর্দী। 

ভীম। 

দ্রৌপদী। 

হাঁড়িনী। 

সি বা এপ পাস্টিলা সর্ব পির পালা পা পিপি বসি 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 

স্থির হও, যাও চণলে, পাছে কেহ দেখে) 

রণচিহ্ন ধৌত কর জলে । 

কৃষ্ণা | কৃঝ ! 

মিটিল ন! তৃষ্ঠা-_মিটিল না তৃষ্ণা 

অল্প ঘায় ত্যজিল পরাণ। 

আরে ছুঃশাসন) কবে তোরে পাব আমি, 

কবে বেণী বাধিব তোমার? 

বীরবর, তুমি ঘুচাইবে ব্যথা মোর, 

যাও শীঘ্র, প্রভাত নিকট ! 

অগ্নিআনি দেখ গিয়ে ছষ্টের আকার, 

পদাঘাতে ফেলেছি প্রাহণে। [ ভীমের প্রস্থান । 

ভীম বিন! কে রাখে বিপদে? 

দেখি-- 

কোন্ মুখে প্রেম-কথ! কহিল অজ্ঞান। 

[ দ্রৌপদীর প্রস্থান ॥ 

দ্বাদশ গা 

প্রাঙ্গণ 

(হাড়িনীর প্রবেশ ) 

গড়র্ গড়র্ গড়. 
আগাশ আজ সারা রাতই ম'র্ছে- 
এখনও ফিনূফিনিয়ে বর্ছে। 
ভাব,সুমঃ 



দ্রৌপদী । 

হাড়িনী। 

স্থদেষ্া | 

দ্বিতীয় অঙ্ক ৬৩, 

সকাল সকাল ঝাঁট দিয়ে যাই-_ 

ছাই কিছু কি দেখতে পাই। 
এ আবার কি ফেলেছে মাঝখানে? 

কারুর করতে তো হয় না, 

আর সয় না বাপুঃ সয় না। 

আ মর, কুম্ড়ো নাকি? 

দেখি-__দেখি, বড্ড ভারি-_- 

লুকিয়ে নে যেতে যদ্দি পারি। 
আঃ খেলে, 

কে আস্ছে আলো জেলে ! 

(ভ্রৌপদীর প্রবেশ ) 

দেখ আসি পুরবাসিগণে, 

কি হর্দশা গন্ধবর্ব হেলনে, 

ছম্মতির নেহার ছুর্গতি। 

আরে রে কীচক, 

আরে নরাধম, 

এত দর্পণ তোর! 

নর হয়ে গন্ধর্ধ্বে না ডর ! 
ওগো দেখসে গো কি হল, 

তাল পাকিয়ে মাম গেল, 

ওগো হায়-হায় ! 

মামা যেন কুমড়ো! গড়ায় ! 
( হুদেষ॥ ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ ) 

আরে আরে বিকট চীৎকারে 

কেন কর বিরামে ব্যাঘাত ? 



৬৪ 
ই পাসলাতী শর লাশ শিরগা পিপল লিট লীনা 1 লশাছি তানি 

| হাড়িনী। 
সুদে | 

দ্রৌপদী । 

সুদেষ | 

বিরাট। |, 

টিনা | 

কীচক-ত্রাত। | 

পাণুবের এহারযার 

ওগো দেখসে গো, মামা কুপোকাৎ | 

এ কি--এ কি! 

ভাতা তব, 

সুধা হেতু প্রেরিলে যাহার পাশে 3 
ক্ষুদ্র নর গন্ধর্ধ না মানে, 

শমন-ভবনে গেছে গন্ধর্৫ধের কোপে। 

কি হল, কি হশ্ল, 

কোথা গেল ভ্রাতা মোর, 

মাটা খেয়ে ছুষ্ারে কি হেতু দিস্থ স্থান ! 
আহা, বীরকুলপতি, 

যাঁর বলে ভুগ্জি বসুমতী, 
কি ছুর্থতি হ'ল গো তাহার! 

(বিরাটের প্রবেশ) 

রাণিঃ কি বল কি বল, 

“ক বধেছে কীচকেরে ? 

ওহো, বজ্রাঘাত গৃহ্চড়ে পাপিষ্টার তরে+ 
কহে ছষ্টাী গন্ধর্বরবে বধেছে। 

( কীচক-ত্রাতাগণের প্রবেশ ) 

হায়? ভাতাগণ, 

দেখ আসি অগ্রজের দশা, 

মরে ভাই পাপিনীর তরে। 
ভাঁল, দেখি, ওর গন্ধবর্ব কেমন, 
চাছি রাজ-আজ্ঞা সৎকারের হেতু। 
অনর্থের কেতু 



রিনার পপ ইউ অপাল্-ও অপিপস রস্্লইরারা পসশাা পা 

বিরাট । 

ককীচক-ভ্রাতা । 

দ্রৌপদী । 

ভিভীয় অঙ্ক 
"পল সি সজল অর সরস আশ এসি সণ হী নর হস জা হস 

কুলটারে পোড়াব ভ্রাতার সনে, 
দেহ অনুমতি মহারাঁজ ! 

জ্বলে প্রাণ শোঁকানলে, 

জ্বলস্ত চিতায় পোড়াও হুষ্টায়। 
তবে অগ্নি নিভিবে আমার। 

আরে রে পাপিনি, বারবিলাসিনি; 

কোথায় গন্ধর্ব তোর ? 

হায়, কয় দিন অগ্রজ পীড়িত, 

নহে-_-কীচক বুঝিত শত গন্ধর্ধের বল, 

হেন সহোদর, ছলে মারে বাঁরনার্ি! 
ডাক্ রে কুলটা, 

ডাক তোর উপপতিগণে । 

( দ্রৌপদীকে বন্ধনকরণ ) 
মরে অনাখিনী, 

দেখ জয় বিজয় আসিয়?, 

হে জয়ন্ত, জয়সেন, 

জয়ছল এস ত্বর ) | 

যায় যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে, 
রক্ষা কর--রক্ষ অভাগীরে ! 

যাহার হুঙ্কারে তিন লোক ডরে, 

ভূধর বিদরে ধন্ুক-টক্কারে বার, 

ভৃত্য প্রায় ত্রিভুবন সেবে যায়ঃ 

দিকৃপতি পতিগণ মোর 
এস আগুগতি, | 

দেখঃ দেখ বনিতার কি দুর্গীতি 



৬৬ 

কীচক-্রাত। 

দ্রৌপদী । 

কীচক-ত্রাতা । 

বিরাট । 

দ্রৌপদী 

ভীম। 

সকলে। 

বিরাট। 

চদ্ষ্া। 

পাগুবের অভ্ভঠাতবাস 

হুতগণে বধে মোরে । 

ডাক ডাক্ উচ্চেঃস্বরে, 
আর কত স্বামী আছে তোর। 

[ দ্রৌপদীকে লইর। কীচক-ভ্রাতাগণের প্রস্থান । 
(নেপথ্যে) রক্ষা কর- রক্ষা কর, 

যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে । 

( নেপথ্যে ) জাঁলি অগ্নি 

আগে দিব মুখে। 

বীরদর্প মত্ন্তদেশ, ঘুচিল তোমাব, 

ক্ষুদ্র তৃণ অশনি ছেদিল, 

ফুরাল ফুরাঁলঃ__ 

চলে গেল রাজ্যের শেখর! 

হা হা, বীরবর, 
হা হাঃ কোথা গেলে সেনাপতি ! 

(নেপথ্যে ) গেল প্রাণ, বুঝি নাহি পরিত্রাণ 

কোথা জয় বিজয় দেখ না। 

( নেপথ্যে ) না কাদ, 

না কাদ, সতি আর 

আসিয়াছে গন্ধব্ব তোমার, 

আরে ছার সতপুক্রগণ 

(নেপথ্যে ) এল এলঃ পলা ও পলা ও। 

এ কি--এ কি, 

মত্ম্তদেশে গন্ধর্ব করিল বাঁস, 

এ কি সর্বনাশ, শীঘ্র লহ সমাচার । 

মহারাঁজ কি হবে--কি হবে, 



বিরাট । 

দুত। 

বিরাট। 

পরিচারিক। | 

নুদেষা 

গন্ধর্ধেধ বধিবে সবে ! 

দ্বিতীয় অঙ্ক | ৬৭ 
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কোথা পেলে এ কাল-দাঁপিনী ? 

(দূতের প্রবেশ ) 

নরপাল, 

বিষম জঞ্জাল ঘটিল সৈরিম্ধী হেতু । 
দীর্ঘকায় শালবৃক্ষকরে, 

অঙ্গে যেন ভাস্কর-কিরণ, 

শৃন্ত হতে এল অকন্মাৎ ! 

এক ঘায় উনশত ভাতা! 

বধিল সে হ্মদ-আকার, 

শত কায় লুটায় ধরণী ! 
পুনঃ আসি সৈরিন্ধী পশিল পুরে । 
শুন সুদে বচন, 

ডাকিয়৷ হেথায় 

শীঘ্র পাপ করহ বিদ্বায়। 

কটু নাহি কহ, 
বুঝাইয়ে বল তারে ; 

নারী-্থষ্টি বীরের সংহার হেতু। 
[ বিরাটের প্রস্থান । 

(পরিচারিকার প্রবেশ ) 

দেখ রাণি, 
দৈরিম্ধী আইল, এলোকেশে 

শ্তামা যেন দৈত)কুল বিনাঁশিয়! ! 

(্রৌপদীর প্রবেশ) 

শুন বাছা; বচন আমার, 



দ্রৌপদী । 

স্গদেষা | 

পাগুবের অজ্জঞাতবাস 

রূপে তোর মোহে ক্রিভুবন, 

পুরুষ কি ছার, রমণী ভুলিতে নারে। 

আছে ম্বামী পুক্র মোর, করে ধরি তোর, 

কভু কি ভাঁবে চাহিবে-- 
প্রমাদ পড়িবে রুষিলে গন্ধব্বগণে । 

বাছা, 

শ্বামী-পুক্র ভিক্ষা মাগি তোর কাছে; 

স্থানাস্তরে করহ গমন £ 

চিন্তা নাহি কর রাজরাণি, 

ক্বামী মম খণী তব পতি-পুজ্র-পাশে, 

কদাচিৎ অনিষ্ট না হবে, 

আছে অল্প দিন আর, 

রুষ্ট গ্রহ হতে স্বামিগণ পাবে পরিত্রাণ ; 

দিয়েছ আশ্রয়, 

দয়! করে কয় দিন দেহ স্থান, 
করি গো কল্যাণ-- 

স্বামী-পুক্র রবে তোর সুখে । 

বাছা, ভাল মন্দ তোমারে লাগিবে। 

[ সকলের প্রস্থান । 



বিরাট । 

সৈম্তগণ । 

বিরাট । 

তৃতীয় অঙ্ক 

প্রথম গর্ভাঙ্ক 

প্রান্তর 

(বিরাটরাজ ও সৈম্ভগণের প্রবেশ ) 

রণজক্নী মত্স্ত-সেনাগণ, 

ঘটেছে ছুম্ঘ্তি সুশন্মা ভূপতি 

সম্মুখীন পুনঃ আজ রণে, 

সেনাপতি-মৃত্যু-বার্তী শুনি । 

ছাঁর ত্রিগর্ভ ঈশ্বর, 
ছার তার সেনাগণ, 

মণ্ত্য অস্ত্রমুখে মাগেয়াছে পরিহার ! 

ওহে অভয়্-হাদয় সামস্ত-নিচয়? 

চল করি পরাজয় 

লজ্জাহীন দস্থ্যগণে $ 

চল সুদৃঢ় বন্ধনে, 

বেধে আনি ত্রিগর্ত অধমে-_ 

চল শীত্ত্ঃ বিলম্ব কি আর । 

জয় বিরাট রাজার জয় ! 

আইস বায়ুবৎ, দেখাইব পথ, 
মন্্রভেদ্দি শরে অরিশ্রেণী ছেদ্দিঃ 

 দেখাইব কোথা চির-অরি । 



ও পাগুবের অভ্ভাতবাস 
কানন রশ শা্পাটি তক্পি লেপ লা শি পাস পিল চাপ পাস ০০াস পাস্পপাপিতাসপ পপ পদ শিপ পিপপা পাশাপাশি উল পন পীন্পদতা শত শত পশলা, শা তি পিসি লা শসার তিন 

সৈম্ভগণ। জয় মত্ন্রাজ ত্রিগর্তের জয় ; 

| [ সকলের প্রস্থান । 

( ভীম, যুিষ্টির নকুল ও সহদেবের প্রবেশ ) 
 যুধিষ্টির। শুন ভীম, অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ কর মন্ুষ্যের মত, 

রোবে আপন প্রকাশ, 

নাহি ধাঁও) তরু করে লয়ে-_ 

নাহি কর আপন পাসরি 

রথে রথ করি নাঁশ। 

মহাবীধ্য সুশন্মা ভূপাল, 
রাজার না হয় অকল্যাণ, 

চল যাই পাছে পাছে-_ 

সাবধানে করি গিয়ে রণ। 

নকুল। বৃদ্ধ রাজ! ছোটে যুবাপ্রায় ! 

সহদেব। মহোল্লাসে মৎস্তসৈন্ত ধায় ! 
ভীম। ( স্বগত ) কুরুকুল পক্ষ সেই 

ত্রিগর্ত ছুর্জন 

ডরি মাত্র যুধিষ্ঠির দয়াময় ! 
[ সকলের প্রস্থান । 

(গোপদ্য়ের প্রবেশ ) 

১ম-গোপ।  বাপ্,বাপ্-কি হিড়িক টান্_ 
... এল যেন গাঙ্গের তুফান! 

 বুউচঙে সব ধ্বজ। সারি সারি। 

 ২ক্-গোপ। হজ্জ! করে ভারি) 
0. এ হিড়িকে প্রাণ রাখতে পারি | 

.. শোছ দেখি নাতারি। . 



৬ম গোপ। 

খয়-গোপ। 

১ম-গোপ। 

খয়-গোপ। 

১মগোপ। 

২য়-গোপ। 

১ম-গোপ। 

২য়-গোপ। 

১ম-গোপ। 

ব্য়-গোপ। 

১ম-গোপ। 

ক্য়গোপ। 

তৃতীয় অঙ্ক ৭১ 

নামট! কি রে? 

যুযোধন। 

বাঁচবার তো! দেখ্ছিনে লক্ষণ, 

আর খাটি রাখবে কারা ? 
ভন্মা, দোনা, কানা । 

গেছে জানা, 

বৌকে পরাল টেনা। 

বাপ্$ বাপ্, কি শাকের ভাক্ 

যেন কড়কড়াল” আগাঁশ জুড়ে ! 

মেঘে লেগেছে ধৰা উড়ে, 

যেন ধৃম ক্ষেত্তরের চাস ! 

ডাক উঠল তো খালি ডাক, বাস্। 

বাঁকা বাক কথা আ্যাকে, 

গয়লার পো কি মনে থাকে ? 

বল্লে উজ্জোবন। 

না না, যুযোধন । 

যুযোধন রাজার চাকের মাতি। 
নারে চকোরবতি । 

হা, চাকের বাতি । 

ধাটির ছই শালা আর কানা ভেড়ে 
বস্লো৷ এসে ধবজ। গেড়ে, 

যদ্দি টেংরিতে থাকে বল 

তে দিসে তেড়ে । 

এই খেলোয়াড় 
তিন শালাই ধেড়ে। 



প্ 

১ম-গোপ। 

খয়-গোপ। 

১ম-গোপ। 

খয়-গোঁপ। 

১ম"গোপ। 

খয়-গোপ। 

১ম-গোপ। 

পাগুবের আজ্ঞতবাদ 
সি সই সপ স্টিল 

তুই বা না ভাই রাজার কাঁছে। 
তোর ভাঁব বুঝেছি আচে, 

মোর গদ্দানটা ধাঁগৃ 
ওর গদ্দানট৷ বাঁচে ! 

চল্ তবে ভাই, জনেই যাঁই। 
চল তাই, 
কোন দিকেই বাঁচন তো নাই। 
ডাকেই হ'ল দাতকপাটি, 
আমি সেখানে ধন্ছক জাটি ! 

চোর হয় তো বিধে মারি, 

এ ত জুলুম ভারি-_ 
জল ঠেলে কি রাখতে পারি? 
এল আগাশ পাতাল যুড়ে। 

মর গে তোরা আগে পুড়ে। 
[ গোপদয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 
নাট্যশালা 

উত্তরা ও অর্জুন 

বৃহন্নলা, মাতুল মরিল-- 

পিতারে কে রাখিবে সমরে ? 

ছে মাতুল, 

বাদ কেন করিলে গন্ধরর্ব সানে ! 

নাহি ভাব বালা, 



উত্তরা । 

অর্জুন 

উত্তরা | 

অজ্জুন। 

উত্তর । 
অজ্ভুন | 

উত্তরা । 
অজ্জুন। 
উত্তর! । 

অজ্ঞুন। 

উত্তর । 
টি 

অজ্জুন ॥ 

উত্তরা । 

অজ্ঞুন। 

ততীয় অঙ্ক পও 
পপি লাশ আশি শী স্টারস পা সি বসি প্রা সটল স ৯ পাস লাস এত আপাত আদি পর পি রদ সপ শি পালি 

অজ্ঞাতে গিয়াছে সাথে গন্ধর্ব-ঈশ্বর, 
আশ্রয়ে তাহার বৈরীর নাহিক ডর । 

কেমনে জাঁনিলে-_ 

সৈরিহ্কী কি বলেছে তোমারে ? 
গন্ধর্ধের প্রিয় মত্হকুল। 

কেমনে জানিলে তুমি-- 
ভয় গণি মনে, 

কেমনে জাঁনিবে বল গন্ধর্ধের পতি 
এ হেন প্রমাদ হেথা । 

মত্স্তরাজে বড় মেহ তার, 

সতত আছেন তিনি মতস্তের রক্ষণে। 

আমা প্রতি ন্সেহ আছে তার? 

তুমি তার নয়নের নিধি। 
তুমি ভালবাস তারে ? 
তিনি মম আরাধ্য দেবতা । 

বৃহন্নলা, দেখিব গন্ধর্বরাজে | 

অচিরাৎ দেখিতে পাইবে, 

আমি তুলে দিব কোলে তার। 
নানা, রব আমি তোমার অঞ্চল ধরি। 

কেন কীদ মা আমার ? 

সবে কহে বিবাহের কথা মোর-- 

তুমি যাইবে না সাথে? 

যেখানে রহিবে, সেখানে রহিব আমি। 

| বৃহন্নলা, 



৭8 

অজ্জুন। 

উত্তরা । 

অজ্জুন। 

উত্তরা । 

অজ্জুন। 

উত্তর! । 

অজ্জুন। 

পাগুবের অভ্ভাতবাস 
শসার শা পা পাটি পা স্পেস পাটি স্পা পো 

জানি ফাঁকি দাও তুমি__ 
সৈরিন্ধটীরে ভুমি ভালবাস, 
সে তোমারে ভালবাসে, 

নহে কেন দেখাঁইবে স্বামী? 
ইন্দ্রপ্রস্থ-সভাতলে আসিত সকলে। 

দেখ বুহন্নলা, 

তব শিক্ষামত 

উঠিবার কালে কৃষ্ণে করি নমস্কার । 

নমি ধর্্মরাঁজ বুধিষ্ঠিবে 
ববে শত্র নিল রাঁজ্যধন-_ 

হলে অন্তজন, তখনি করিত রণ, 

রক্তপাত রণ নাহি ভালবাসি, 

বৃহন্নলা, তুমি রণ নাহি ভালবাস ? 

বৎসে, রণ ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন । 

কিন্তু দেখ বুহন্নলা, 

বেতে পারি রণভূমে__ 
তুমি যদি রহ সাথে। 

বালিকা, হইল তব বিরাম-সময়, 

যাও তুমি রাণীর নিকটে ; 
ছুঃখ পান জননী তোমার 

বহুক্ষণ না হেরে তোমারে । 

আদিব মায়েরে দেখা দিয়ে। [ উত্তরার প্রস্থান । 

লানি না ছুহিতা-স্ষেহ, 

কিন্তু হহিতা-অধিক মম ; 

মম কঠিন হৃদয় 



চে ২ শপ লী উপ বপদশীপী তাসপিশিসিিতি লি ৯. 

দ্রৌপদী । 

দ্রৌপদী । 

অর্জুন? 

ভ্পদী 

তৃতীয় অঙ্ক ৭৫ 
«শশী পাপা পাপী ২ পলিসি লা ৪লাপিশাপীসিলি সত) পিপিপি শশী শালিশিতিত 

আর্দ্র হয় মধুভাষে তাঁর ! 
অধীর! বালিকা, কভু হাসে কভু কাঁদে 

মম হৃদাঁকাঁশে টাদে মেঘে খেলে ছবি! 

কভু যেন প্রবীণা জননী সম 

ভক্ষ্য বস্ত বত আনে, 

হেরে মোরে সন্তান সমান; 

এত হুঃখে, স্থথে আছি যেন 

চেয়ে টাদ-সুখখাঁনি । 

( দ্রোপদীর প্রবেশ ) 

শুন, শুন, সর্বনাশ হয় মত্ম্তাদেশে, 

পিতামহ-চাঁলিত কৌরব-সেনাগণে 

বেড়িয়াছে মতশ্তের গোধন-__ 

সাগর প্লাবন আসিরাছে অনীকিনী, 
গোপরাজ্য গোঁধন বিহনে 

ছারখার হবে ত্বরা। 

ব্লীব-গৃহে কেন হেরি 

পঞ্চ-গন্ধর্ব-কামিনী, 

ক্লীব হ'তে কি হবে উপায় ? 

ংসর্গে সকলি দেখি হয়, 

পাগডব-আশ্রিত রাঁজ্য পরে লবে কাড়ি 

হেন শিক্ষা মত্ন্তনারী-সহবাসে ! 

ভাল, ভাঁল-_গন্ধর্বব-মহিষি, 
ক্লীবে কর উত্তেজনা । 
শত ভাই কীচকে বধিলে 
সামস্ত প্রধান সবে . 

এ ৯পতপাীত লা িাসসিত তা এলো পিসির 



পঙ 

দ্রৌপদী । 

অজ্ঞুন। 

ভ্রৌপদী। 

অন্জুন। 

দ্রৌপদী । 

পাগুবের মজ্ঞাতবাস 
স্ল ০০০ লি সি সি এটি 

বলহীন সেনা যুঝে ত্রিগর্ত সংহতি । 
হেথা! ছুর্ষ্যোদন বেড়িল গোধন, 

একজন নাহিক রক্ষক; 

ভাল শাস্তি পাইল বিরাট 
কুল দিয়ে অকুল পাথারে । 

কত কহ পার্খালি আমায় 

হের দীর্ঘ বেণী, শঙ্ঘের বলয়, 

আঁমি ধনগ্ীয় কি হেতু প্রত্যয় কর? 
রাজ্যে রণ, নারীগণ-মাঁঝে । 

কহ, ধন্মরাজে লঙ্বিব কেমনে ? 

ছুর্বলে রাখিতে, 

যুধিষ্ঠির চির-অনুমতি | 

হে গাণ্ডীবি, 

ভয়ার্তেরে অভয় দাঁনিতে, 

সঙ্কোচ কি হেতু তব? 
কিন্ত হবে প্রকাশ সকলি। 

ফুরায়েছে দিন, 

নহে ক্লীব সনে নাহি কহি কথা; 

ধর্ম হেতু সয়েছ অপার, 

ধর্ম হেতু মত্ন্তরাজ্য কর ভ্রাণ। 

রাখিব গোধন আজি তোমার বচনে, 

কিন্ত কেহ সমরে না ববে মোরে । 

বরিবে উত্তর তোমা সারথি করিয়ে, 

দৃস্ত করি নারীমাঝে কয়, 

করি রণন্গয় লুযোগ্য পাইলে কত ; 



তৃতীয় অঙ্ক খন 
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আমি কহিয়াছি তারে, 

খাগব-দাঁহনে ছিলে পার্থের সারথি, 
রণে যাও তারে লয়ে, 

ডাঁকিয়াছে কুমার তোমায় 

দেখ, আসিতেছে আপনি কুমার । 

(উত্তর ও উত্তরার প্রবেশ ) 

উত্তরা । জানি আমি বৃহন্নলা বহুদিন হতে 
নহ তুমি সামান্য কখন+ ; 

প্রতারণা আর না চলিবে 

শুনেছি তোমার গুণ সৈরিম্ধীর মুখে, 
খাণব-দাহনে ছিলে অজ্ঞুনের রথে । 

উত্তর। এ হেন নৈপুণ্য তব | 
কে জাঁনিত আগে, 

অশ্ববিদ্যা-দক্ষ তুমি মাতলি সমান ; 

হে ধীমান্, আইস সাথে, 
পরাজিব কৌরবে সমরে একরথে, 
সাহায্যে তোমার । 

রোৌরবের মতিচ্ছন্ন হ'ল এত দিনে, 
আমারে না জানে, গোধন হরণে 

আইল শমনে দিতে কোল। 
'অঙ্ঞভন।  হেকুমার, 

প্রত্যয় না কর কু সৈরিস্বী বচন 

ক্ুদ্রজন, বসি অস্তঃপুরে 

সমর ন। হেরি কভু; 

দৈরিন্ধীর রীতি হেন মত 



শষ 
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নানা মনোমত কথা, কহে জনে জনে, 

উত্তর। 

অঙ্ভুন। 
উত্তর । 

এ 

পাগুবের সানা 
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বাক্যে তার জীবন সংহার 

কি কারণ করহ কুমার মম? 

জানি মাত্র অশ্ব-সঞ্চালন, 

ভ্রমিতাম ভ্রোপদীরে লয়ে । 

বৃহন্নলা, 

ভাগ্ডাইতে ন! পারিবে আর 

জানে সকলি তোমার 

স্থলক্ষণা সৈরিন্ধী সুন্দরী 
সব কথা জান তুমি তার, 

বলে দেছে কি হবে লুকালে? 

রবে মাত্র অশ্ব রজ্জু ধরি, 

কুরুকুল সংহাঁরিব মুহূর্তেকে 

নাহি হৃবে ক্রীড়া-ভ্রমণের শ্রম । 

চিরদিন সৈরিন্ধী আমার অরি। 
* মমাশ্রয়ে নাহি কিছু ভয়। 

ভয়? 

হে কুমার, অন্য বি্যা জানি কিছু কিছু, 

কিন্তু ভয়* শব্দে গুরুর নিষেধ মম। 

শুন শুন রাজপুত্র, প্রতিজ্ঞা আমার, 
অরি যদি হয় যমোপম, 

না ফিরি কখন” সংগ্রাম না করি জয় ; 
আসিয়াছে ভীম্ম মহাঁশকঃ 

 সপুভ্র আচার্য্য ধনুর্বরেদ, 

রাম শিষ্য কর্ণ মহাশূর, 



উত্তর । 

অজ্জুন। 

উত্তর । 

অজ্জুন। 

,আুদেষটা | . 

তৃতীয় অস্ক ৭৯ 

জনে জনে দগুধর ডরে, 

কি জানি সমরে যদি চাহ ফিরিবারে। 

বৃহন্নলা, হেন কথা কহ? 
বল তুমি দেখনি আমার ? 
আইনে যি 'অজ্জুন তোমার, 
এক বাঁধে না! ধরিবে টান; 

কিন্তু ধন্য ধন্য প্রতিজ্ঞা তোমার 

সারথির যোগ্য তুমি মম, 

আমি তব উপযুক্ত রথী! 
চিরদিন মম এই পণ, 

না! ফিরিব রণ ন! জিনিয়া ) 

কার্্দ.ক ধরিব, 

শরজালে গগন ছাইব, 
ফিরিবে না পদাতিক এক । 

কত পুণ্যফলে পাইলাম হেন রথী, 

যাই আমি রথ-সজ্জা হেতু 
স্থসজ্জিত হও শীঘ্র বূপতি-তনয় । 

শুন বৃহন্নল।, 

নান! বর্ণ উত্ভীষ শোভিত কুরুদল, 

_ শুনিলাম দূত মুখে, 
এন সে সকল, পুভলী খেলিব। 

ভাল? ভ্রাতা তব জিনিলে সমর, 

এনে দিব উদ্ভীব তোমারে । 

শ্থুদেষ্চার প্রবেশ) 

বুহননলাঃ | ঠা 
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অজ্জুন। 

সুদেষণা। 
দ্রৌপদী । 

উত্তর। 

উত্তর। 

নুদেষ । 

উত্তর! । 

সৃদেষ্া। 

উত্তর । 

পাগুবের অভ্গ্ঞাতবাস 
শপ লীস্টিপসসি লীন লা 

নেছি তোমার গুণ সৈরিন্ধীর মুখে» 
মিথ্য। কভু দৈরিন্ধণী না কছে; 

সপিয়াছি কুমারীরে, 

সপি আজি বালক কুমারে। 

দেখ যেন ফিরে পাই নয়নের নহি । 

দেবি, সাধ্যমত না হইবে ত্রুটি । 
অলাধ্য তোমার কিছু নহে ত্রিসংসারে | 

বাশি, নাহি কিছু ভয়, 

করি রণজয় ফিরিবে কুমার তব। 

মাতা, প্রণাম চরণে, 

আসি আমি উত্তরা! ভগিনি, 

গুভক্ষণে দৈরিহ্ধী আইল পুরে-_ 
চল যাই বৃহন্নলা ৷ 

[ উত্তর ও অঙ্জুনের প্রস্থান। 

মা গো? হবে কত পুত্তলীর বাস ! 
আনন্দের দিন আজি নহে রে উত্তরা । 

মাতা, উতলা না হও তুমি, 
গিয়াছেন গন্ধব্ব-ঈশ্বর 
সমরে পিতার সনে , 

দাদ] যাবে বৃহননল! সনে, 

শত্র কি করিবে মাতা ? 

হায়, এ সময় কোথ। শত ভ্রাতা মোর ! 

[ হুদেক্াার প্রস্থান । 

দৈরি্কী, হুঃখ না ভাবিও মনে। 

ভ্রান্-শেকে কাদিল জননী, 



দ্রৌপদী । 

উত্তরা । 

দ্রৌপদী । 

ছুর্যে)াধন । 

কর্ণ। 

ছু্যোধন । 

কর্ণ। 

তৃতীয় অঙ্ক ৮১ 

কহ মোরে সমরে কি আছে ভয় ? 

পিক্তা সনে গেছে তব স্বামিগণ। 

রণজয় মুহূর্তে হইবে বালা । 

কৃষ্ণ নিন্দা মাঁতুল করিত, 
সেই হেতু গন্ধবর্ব মারিল 
বলিয়াছে বৃহন্লল! | 

কার্য্যে বাই, নাহি কিছু ভয়। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

তৃতীয় গরভাঙ্ক 

প্রান্তর 

( হুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বখামা ও কপ) 

দেখ, ধবজ! হেরি দূরে 
কেহ বুঝি চর্চিতে আইল ঠাট 2 

বন্ুদুরে-_বিন্ধিতে পারিবে সখা ? 
আসিয়াছে কটক দেখিতে সথা) 

রথ বটে করেছি নির্ণয়। 

আসে চলে তার সম-- 

অস্ত্র লক্ষ্য নিমিষে হইবে । 
হাঁঃ হাঃ রথ বেগে পড়িয়াছে রথী 
ওহে, পড়ে গেল সুদক্ষ সারথি 

নানা, সারথি নিপুণ-- 
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হুধ্যোধন। 

কুপ। 

রুর্ণ। 

সদ সপ পাস পিসি 

পাগুবের অভ্ঞাতবাল 
বি? আস পা সিল সপ 

হি সপাস্পিস্পা পাপা লামিন পিসি 

অশ্বগণের না চলে চরণ, 

দেখ__-দেখ উভরড়ে রথীন্দ্র পালায় । 

এ কি নারী প্রায় 

পাছে ধায়- দীর্ঘ বেণী নড়ে। 

পীন বাঁছু আঁজানুলঘ্বিত 

যেন ভুজঙ্গ ধাইছে 

বাস্থকি দর্শন হেতু 

দীর্ঘকায় রমণী না হয় জ্ঞান 

হেরি মাত্র নারীর বসন 

যেন ভম্ম আচ্ছাদনে ত্রিপুরাঁরি । 

কহ কিছু করিলে নির্ণয় 

জলন্ত পাঁবক, ছদ্ম নপুংসক, 
পার্থ বিনা নহে কেহ। 

হাঃ হাঃ হে আচাধ্য, 

কত দিন নারী বিস্তা দিয়েছ অঙ্জুনে ? 
উত্তম সন্ধান, মম অস্ত্রে পাবে পরিত্রাণ । 

মুরহর চক্রধর সম-- 

ধায়, সিংহ যেন যাঁয়, 

ভীম-কায় বিপক্ষ তপন, 

কৌরব সম্মুখে আনি রণ রাখে 

হেন প্রাণ ধরে কেবা? 

স্বর্গে সুরমণি, মর্তে চক্রপাণি, 
পাগুব ফাস্তনী বিনা । 

কর কি নির্ণয় 

নারী-করে চলে হেন হয়? 



কর্ণ। 

হুর্যে)টাধন। 

ভ্রোণ। 

তৃতীয় অস্ক ৮৩ 
শপ সিসি শামি সস শপ শিক 

উদ্কা ছোটে মেদিনী মর্দিয়ে । 

হে আচার্য, 

বৃদ্ধকালে দৃষ্টি বড় খর, 
রাশ রজ্জু না মানিল হয় 

ছুটিল পবন-বেগে, 

বথী লম্ষ দিল ভয়ে। 

মহাবীর কবিয়াছে স্থির 

অশ্বযুক্ত যান না চড়িবে 
যস্পি অজ্জুন, ধন্য গুণ, 

যত করেছে বথ, 

ছোটে বাধুবৎ্, 

পার্থ মহারথ পলাযন স্থনিপুণ ! 

চল সখা; 

গুক-শিষ্! হোক আলিঙ্গন । 

হে আচাধ্য, 

স্বপনে কি দেখ নিত্য অর্জুন তোমার ? 
দেব নরে গন্ধ কিন্নরে, 

তিন পুরে হেন শক্তি কেবা ধরে, 

এক! আসে কৌরব-সমরে ? 
সৈম্ত হেরি রথী পলাইল, 
সারথি চলিল পাছে» 

আচার্যের কোলে অর্জুন ধাইয়ে এল ! 
হূর্ষে।ধন, শুনহ বচন, 

পলাইলে পলাইত রথে। 
আচাধ্য সবার, 



৮৪ 
শপ পিসী প্জ 

ভীম্ম। 

জ্রোণ। 

ভীষ্ম। 

অজ্জুন। 

উত্তর । 

অন্জুন। 

উত্তর। 

পাগুবের অভ্ঞাতবাস 

যুদ্ধে মম আছে অধিকার, 
প্রাণ তুল্য তুমিঃ 
স্নেহ হেতু কহি আমি, 

বেশধারী আপনি করিবে রণ। 

(ভীম্মের প্রবেশ ) 

দেখেছ কি আচা্য প্রবীণ, 

যুদ্ধের লক্ষণ সব, 

পলাইত রথা, সাবথি ফিরাঁয় ধরি । 

হে গাঙগেয়, চিনিলে কি অঙ্গনা-সারথি ? 

মহাবীর্য্য হয অনুমান, 

যে হয়, সে হয় 

বাক্যব্যয় হেথা অকারণ । 
[ সকলের প্রস্থান । 

নত মতে) 

চতুর্থ গভাক 

প্রান্তরের অপর পার 

অর্জুন ও উত্তর 

(শ্থগত ) এ বর্ধরে কেমনে চেতন করি-- 

( প্রান্তে ) হে কুমার, নাহি ভয়। 

বৃহননল।, ধরি পায় বধো না আমায়! 

আইস রথে। 
হু চালাইবে সাগর-মাঁধারে, 
লমুদ্র নিশ্চয়, 



অক্জুন। 

উত্তর। 

অজ্জুন। 

উত্তর । 

অজ্জুন। 

উত্তর। 

তৃতীয় অস্ক ৮৫ 
সণ পাস সপ শিপ শি শী | শি পি পিসি হিসি পাস | পা ৯ সি শত 

মধুপানে মত্ত, নার করিতে নির্ণয়-_- 

পকর্ণে শুনেছি সিদ্ধুনাঁদ। 

ূঙ্ছ' যাও ঘন ঘন, 
কোন কথ! নাহি শুন কানে । 

উপমায় সাগর সমান, 

নহে ইহা জলনিধি। 
ধবল আকার-- 

দেখ দেখ গোধন তোমার, 

পতাকায় সাগর-লহরী ) 

পালে পাল মাতঙ্গ বিশাল-- 

জলপোত সম হের, 
গর্জে সৈম্ত সমুদ্রের সম। 

সৈন্ত যদি, কে করিবে রণ? 

রাঁখ পণ উঠ রথে, ধর ধনুর্বাণ, 

ক্ষক্ষিয়-সম্তান রণে পৃষ্ঠ নাহি দেহ, 

পলাইলে কলঙ্ক ছুঃসহ-_ 

ভীরু প্রাণ রাখি কিবা ফল? 
ক্লীব তুমি, 

কি জাঁনিবে জীবনের ফলাঁফল। 

নাহি জানি কত মধু করিয়াছ পান, 

সাহসে এ স্থানে তুমি রয়েছ দীড়ায়ে ! 
রাজপুত্র, মগ্যপায়ী নাহি কহ। 

মদ্ধপায়ী অধিক আচার, 

বৃহন্নলা! ছিলে ভাল, 

এ মত্ততা কি হেতু জদ্মিল? 



৮৬ 
পল চা চে সপ জি সত লাস 

অর্জুন | 

অজ্জুন। 

উত্তর। 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 
পপ সস সন এ 

না ভাবিদ্ তোর মত প্রতিজ্ঞা আমার, 

শত্র হেরি পলাব শিবার প্রায় 

অযশের তোর নাঁহি ভর, 

হের কর ধন্থুর আবাস ভূমি ৪ 
ত্যজ ত্রাস, আপনি যুঝিব 

পরাজিত কৌরব হুর্জয় ; 

ম্মাশ্রয়ে যমে তোর নাহি ভয় । 

খাণ্ডব দাঁহনে, কালকেয় রণে 

অস্ত্র লেখা হের গায়। 

তেজঃপুঞ্জ মহাকায় ) 

কহ তুমি পুরুষ কি নারী 
কিংব! দেবপুজ্র ছল্পবেশ ধারী 

হেরে প্রাণ শিহরে আমার ! 

এস এস বিলম্ব না কর 

যাবে কুরু গোধন লইয়ে। 
অশ্বরজ্জু ধর মোর রথে 

রথী হয়ে আপনি যুঝিব, 
উঠ দীর্ঘ শমী বৃক্ষ পরে 

অন্ত্র ধন্থ আন নামাইয়ে | 
কহি যদি ক্রোধ হবে তব। 

শব বাঁধা ধঙ আছে কোথা ইথে? 

ডরে কেহ নাহি আঁসে মূলে 
জানি মাতৃদেহ কার 

ফিরে আসি করিবে সৎকার 

পিশাচের শব পৈশাচিক আচয়ণ সব 



অর্জুন । 

উত্তর । 

অজ্জুন। 

উত্তর । 

অজ্জুন। 

উত্তর। 

নহে কার প্রাণে আইসে হেথা ! 

হের তরু স্পশি আমি, 

শব বলি বলিল যে জন, 

বলিয়াছে কপট বচন, 

ধন্ুঃ অস্ত্রগণ আছে বাস-আচ্ছাদনে । 

মন্ত্মুগ্ধ সম বুবিতে ন! পারি কিছু। 

রাজপুক্র, বিলম্বে অনিষ্ট বাড়ে 
(উত্তরের বৃক্ষারোহণ ) 

ঘুরে ফিরে কুরুসৈম্ত নড়ে, 
চিনেছে কি ক্লীববেশে ? 

রচিছে ময়ুরব্যুহ 
ছুই পক্ষ গোধন রাখিবে ; 
মৎ্শ্তরথে যুদ্ধ না চলিবে, 

মায়া রথ করিব ম্মরণ, 

রণবেশে দিব হানা । 

গেল প্রাণ, এ কি বৃহন্নলা, 

সর্পময়মণি শিরে জলে ! 

চিন অন্ত্র ক্ষত্রিয়-কুমার, 

অন্ত্র অগ্নি জলে মণি সম। 
একি! একি! অপূর্ব কার্মুক, 

কার এই পঞ্চধনুঃ ? 
ছয় পূর্ণ তৃণ কহ কার? 
কার গদা যমদও্ সম, 



পাগুবের অন্ঠাতবাস 
লি ৯ পি সপ পিপীস্সিসটি পি স্পা 

কোন্ মহাক্গন করে হেন শঙ্খধবনি, 
পঞ্চশঙ্খ তুলন! না দেখি যার ? 
দেখ-_ দেখ বিরাট কুমার, 
বিছু)ৎ আকার, 

ংসচিত্র ধন্ুঃ মনোহর, 

শোভা করে ধর্মমরাজ করে, 

দ্রোণীচার্ধ্য গুরু দিল দান। 

রিপু কুলাস্তক হের ধন্ুঃ 

স্থপার্বক নাঁম, 

চালে রণে বীর বুকোঁদর, 

কাড়ি নিল জয়দ্রথ জিনি। 

হের ধন্ুঃ ব্যাত্র বিভৃষিত, 

ভাগিনারে শল্যরাজ দিল দান, 
নকুল আকষে রণে। 

শিখী চিহ্ক ধন্ুঃ মনোহর, 

দিল চক্রধর 

সহদেব করে শোভে । 

নীলোৎ্পল নিভ ধনুক গাণ্ীব, 

ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর 

ধরে পরে পুরন্দর, নিশাঁকর, 

চৌষটি বৎসর প্রভাঁকর আকর্ধিল, 
পরে ধন্গঃ বরুণ ধরিল, ' 
অগ্নি মোরে দিল 

দেবের নিশ্মাণ দেবমুত্তি শরাসন, 

দ্থরান্থ্র নরে টহ্কার বিদিত যার। 

পিল সপ লিস্ষিন লাস্ট 



অজ্ভুন। 

উত্তর । 

তৃতীয় অস্ক ৮৯ 

হের গদাবর লোঁকহর দণ্ড সম; 

ধরে করে বীর বৃকোদর 

হুক্কর সমর প্রিয় । 

আন ধুগ্মতুণ গাঁগ্ীৰ সহিত, 
অস্ত্র যাহে ভূজঙ্গ বিবরে যথা, 

আন দেবদত্ত স্তব্ধ অরি মহাশব্দে যার 

কুম্মাকার শঙ্খ মনোহর-_ 

আজি পুনঃ নিনাদিবে রণে। 
এস ত্বর-্৮ 

রাজ্যমুখে যায় কুরু গরু লয়ে তোর, 

হের দোলে ধ্বলা অশ্ব সঞ্চালনে 

হাম্বা রবে গগন ভেদিছে। 

কহ শুনি, বৃহন্নলা! অদ্ভুত কথন, 

রাখি অন্তর ধনুঃ 

কোথা গেল পাতুপুক্রগণে 

সমাচার কেমনে জানিলে তুমি ? 
শুন বিরাট নন্দন 
তৃতীয় পাব অজ্ঞুন আমার নাম। 
অসম্ভব, 

একি কভু হয়--ন! হয় প্রত্যয়; 

বৃহন্নলা, নাহি কর ছলা, 

দশ নাম ধরেন অজ্জুন 

তুমি যদি সেই মহাজন, 
কহ মোরে কিবা দশ নাম? 

ধনগয়, ফাস্ধনী, অর্জুন, 



উত্তর। 

অজ্জুন। 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 
্পী লি স্লিপ সপ সিসির সির সি সর্ট শাসটিি সপাস্পিি স্পা হা লা 

শ্বেতবাহনঃ বিক্ষয়, 

কিরীটী, বীভৎস, সব্যসাচী, 
কষ, জিষ্ু বলি কহে। 

তুমি ধনগ্য় না হয় প্রত্যয়, 
ছিলে পাঁগব আলয়, 

সেই হেতু জান নাম; 
জান কি প্রমাণ কিবা নাম কি কারণে ? 

ধনঞ্জয় কুবের জিনিয়। 

শিব পুজ। নিয়ে 
ঘন্দে মাত! গান্ধারীর সনে, 

মহাদেব বিবাদ ভাঙ্গিল 3 

উভয়ে কহিল, 

“কালি প্রাতে যেবা অগ্রে পুজিবে আমায় 
সহস্রেক স্বর্ণ টাপায় 

মাণিক কেশর তায়, 

গন্ধপূর্ণ বাঁয়। 

মম পুজা তারি অধিকার ।” 

হুর্যোধন ডাকি শিক্সিগণ 
গঠিতে কহিল সবে ; 
মাতা বিষািনী, 
সাধ্যাতীত জানি, ন1! কহিল পুক্রগণে । 

বিষণ হেরিয়ে 

ঘিনতি করিরে জিজ্ঞাসিমন্থ জননীরে, 
শুনি সমাচার, 

হয়ে আগুসার ভেদিনু কুবেরপুরী১- 



উত্তর 

অজ্জুন । 

স্পিপ্িপাসিল শি 

তৃতায় অস্থ ৯১ 
বি সপ নি সিস্ট সী 

ত্রিপুরারি শিরে 

ঝবিল সত্বর স্ুবর্ণ-চম্পক রাঁশিঃ 

বেগভরে গঙ্গা যথা । 

জননী হধিতা, শিব বর দিল! মায়ে । 

নাম ধনগ্রয় সেই হেতু । 

ধন্য মহাশয়, ঘুচাও সংশয়, 

কহ অন্ত নাম-বিবরণ। 

ফাল্তুনী নক্ষত্রে আইন কর্মক্ষেত্রে 

ফাল্তনী বলিয়া! ঘোষে ; 

সম বপ গুণ সে হেতু অজ্ঞুন 

রথের বাহন- শ্বেত তুরঙ্গম 

্টেই শ্বেতবাহন প্রচার ; 

সর্বত্র বিজয় তিন লোঁক কয় 

বিজয় এ হেতু মোরে ; 

মধ্যান্-ভাসঙ্কর কিরীটী প্রথর, 

ঝলসে ললাটদেশে, 

সে কারণ কিরীটী সর্বত্র জানে 3 
কেবা মম সম তুলনায়, 

যছুবীর কহিল আমায়, 
করিবারে অন্বেষণ,_ 
পুরীষ লইয়ে কৃষ্ণ কহি গিয়ে, 

হীন মানি আপনারে, 
তুলনায় সম এই মম, 
ন্সেহে নাঁম বীভৎন্ু রাঁখিল হরি ; 

দুই করে সম শরাশন, 



৮০ 

উত্তর। 

উত্তর । 

পাগুবের অজ্ঞাতবাস 
০০ 

শর সংযোজন সম মম, 

সমান সন্ধান, 

সে কারণ সব্যসাচী নাম লোকে 3 

মম কৃষ্ণকায়-__কুষ্ণ নাম তায় 

জনক আমারে দিল ১ 

বজ্জপাঁণি ব্রিভুবন জিনি 

স্থাপিলেন অধিকার, 

জিঞু নাম তার দিল দেবগণে মিলি--. 

খাগুব-সমরে জিনি পুরন্দরে, 

জিষ্ নামে ডাঁকিলেন দেবরাক্গ। 

যদি তুমি পুজ্য ত্রিভ্ুবন, 

কুস্তীর নন্দন, এক। কি কারণ ? 

কোথা অন্ত ভ্রাতাগণ তব? 

পাঁগবঘরণী ক্রুপদনন্দিনী কোথা ? 

রাজার সভায় 

কঙ্কনামে ধর্ম নররায় 3 

বিগ্রহে শমন, বল্লভ ব্রাহ্মণ 
বৃকোঁদর ভীম বাহু 3 
গ্রন্িক-নকুল 

সহদেব-তন্ত্রীপাল, 

াঞ্চনী__দৈরিষ্ী বেশে_ 
অতিবাহে অজ্ঞাত সময়। 
মতিমান্ অজ্ঞানের ক্ষম অপরাঁধ। 

কত পুণ্য করিলেন পিতা মম, 

হেন উচ্চ সমাগম 



অর্ভুন। 

পা 

তৃতীয় অঙ্ক ৯৩ 

সে কারণ মত্ন্তদেশে । 

চল শীঘ্র বিরাট তনয়, 

হের শ্বেত হয় 

মাঁয়া-রথ চিন্তায় উদয় আসি। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

পঞ্চম গরাঙ্ক 

প্রান্তর 

ভীম্ষ, ছু্যোধন, কর্ণ, দ্রোণাচার্ধয, কৃপাচাধ্য ও অশ্বখাম। 

কর্ণ। 

ছধ্যোধন। 

দ্রোণাচাধ্য | 

জিজ্ঞাসহ কৌরব প্রধান, 
মতিমান্ আঁচর্য্যেরে 

কোথা গেল ধনঞ্জয় ? 

ন্ুশন্দ্রীর বার্তী লয়ে কেহ না আইল। 
স্তন শুন কঠোর নিম্বন 

শত বজ্র যেন গাজে, 

গগন বিদার গাণীব বঙ্কার, 

শুন শুন, মুহুর্মুছঃ 

শীঘ্র কর উপায় সকলে । 

হে গাঙ্গেয়, 

কপিধ্বন্ধ পার্থ আসে রণে, 

জীবকুল ক্ষয় লক্ষণ-নিচয়, 
মহাভয়ে মাতঙ্গ তুরঙ্গ কাপে, 

অল্প শ্লানআভা, নুর হীন প্রভ 9 



9৯8 

কর্ণ। 

ছুধ্যোধন। 

কর্ণ। 

শ্াস্ি পসী 

পণগুবের অভ্গ্াতবাস 
শিস | শি বিসিসি শপাস্মিপ সসিন শস চে সা সরি 

স্পাপিপিপাতি | পি 

ঘন ঘন উক্কা খসে; 

শিবা ঘোর রোলে আসে পালে পালে, 

স্তব্ধ বাধু, শকুনি গৃধিনী উড়ে, 

য়ে সর্বসৈন্ঠ বদন বিবর্ণ, 

কণ্টকিত কলেবর ॥ 

হও ত্বরান্বিত, করহ বিহিত 

রাজারে রাখিতে সবে । 

হের সৈন্য নিরুৎসাহ গুরুর বচনে 3 

কহ সখা, 

কি কারণে ব্রাহ্গণে সমরে আন ? 

শহ্বধ শুনি আচার্ষ্ের হয় মোহ 

পাঁগুপুজ্রে স্লেহ অতিশয়, 

ধনঞ্জয় শয়নে স্বপনে তার । 

কে আসে না গণ, 

ন৷জানিনা গুনি 

শব্দে মাত্র জৎকম্প তার! 

যুক্তি নহে আর এ স্থানে রহিতে পুনঃ ) 

বাধে যদি রণ, 

মোর! সবে করিব বিহিত । 

সখা; অর্জুনের ভার মম প্রতি, 

এ হেন ছুম্মতি বুবিবা না হবে তার। 

আগুসার সম্মুখে আমার 

পার্থেনা সম্ভবে কু, 

জাঁনে বল, 

জবলস্ত অনল হেরি কেন বম্প দিবে । 
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কূপাচাধ্য | 

কর্ণ। 

অশ্বখামা | 

তৃতীয় অঙ্ক ৯৫ 

পিত৷ পুত্রে রহুন কুশলে, 

যান দেশে চলে, 

রণস্থলে ভিক্ষুকের কাজ কিবা? 

হে হুর্জন, রাধার ননান, 

এত তোর অহঙ্কার ; 

কটুত্তর কর বার বার; 

দ্রোথাচার্য্ে নাহি গণ ? 

শঙ্কায় কম্পিত অঙ্গ তব, 

ক্ষমিলাম দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; 

পুনঃ ভাষা বুঝিয়ে কহিবে । 
রে পামর, ক্ষুদ্র নীচ স্ৃত, 

কাঁক-মন্ত্রী তুই যে সভায়, 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ না শোঁভে তাঁয় 

আরে হেয় রাধেয় কহ রে-_ 

কতুকিরে 

জিনেছ সমরে পাওব কাহারে-_ 
অজ্জবনে জিনিতে চাহ ? 
কহ সত্য 

কোন্ অস্ত্র বলে রাজ্য কাড়ি নিলে 

সভাঁতলে আনিলে ভ্রুপদ বালা? 

লজ্জাহীন আরে রে হূর্জন 

কুবচন কহ দ্রোণ কপে-__ 

পুজে যারে ভীম্ম মহামতি | 
_ কৌরব ঈশ্বর নহে কথা অবিদিত-__ 

আচার্ষের পার্থ প্রতি স্মেহ; 



৭৬ 

কর্ণ। 

ফ্রোণাচার্ষ্য। 

ভীন্ম। 

সুর্্যোধন । 

'ফ্রোণাচার্য্য । 

দুষ্যোধন। 

ককপাচার্য্য | 

পাগুবের অন্ন্কাতবাস 
এস সান এলি 

2 

কর্ণ বাক্যে ছুর্শতি ঘটিল 
নিন্দিলে জনকে মম। 

এখনি বুঝিবে সখার বিক্রম তৰ। 
বথ! মন্ত্রী রাধার নন্দন-_- 

মোর! মবে না রহিব আর । 

ত্যজ স্থানঃ বিলম্ব না কর-- 

হীন সঙ্গে হয় হীন মতি-_ 

ভীরুজন উৎসাহ নির্বাণ হেতু। 
প্রতিফল এখনি পাইবে । 

(গমনোছত ) 
মতিমান্ ক্ষমা কর মোরে, 

হর্যোধনে দিয়ে যাও কারে-_ 

ইন্ত্র সম আসে অরি! 
আরে আরে আচার্য্য নির্দিলি-- 

না চিনিলি নিজ হিত 3 

চাহ যদি আপন কল্যাণ-_- 

শান্ত কর আচার্ষ্েরে বিনয় বচনে। 

গুরুদেব, জলে দেহ পাঁগুব স্মরণে 

সে কারণে ক্রোধে কটু এল মুখে; 

আশ্রিতে না ত্যজিতে উচিত। 

বৎস, অদ্দিক না কহ আর, 

ভীম্ম বাক্যে ক্রোধ হৈল উপশম। 
কপ মহাশয়ঃ আচাঁধ্য তনয় 

ক্ষম দৌহে-্লাসম় নমর | 

চিন্তা ত্য নৃপবর, 



্পোশস্পলিসি সপ স্পর্শ পিপিপি সত শাপলা 

অশ্বখামা ৷ 

ছুর্যোধন। 

ভীম্ম। 

দ্বিতীয় অস্ক ৯৭ 
টপ সিকি ও পরী শা সা সা এরিসিপিস্সপিসিলা | িলাস্পিপীসিপী পাস্তা সত সত 

সবে মিলি করিব সমর। 

নিবারিব ফাল্তনীরে । 
প্রাণপণে সমর করিব কুরুয়াজ। 

সখা ভার তব না হও বিশ্থৃত, 

কহ পিতামহ । 

অজ্ঞাত বৎসর হইল কি অতিক্রম ? 
ভাবিলাম মরিল পাঁগুব, 

দূতগণ না পাইল ত্রিতুবন খুঁজি । 
অজ্ঞাত সময় হইয়াছে বহির্গত। 
অঙ্গরাজ, রহ ব্যহমুখে, 

কূপাচার্য্য, আচার্য--দক্ষিণে বামে, 
পৃষ্ঠে রহ দ্রৌণী ধনুর্ঘর, 
শত ভাই অগ্রে রহ মোর,-_- 
রক্ষা হেতু আমি রহি পাছে ঃ 
অগ্ধ সৈহ্য রহুক বেড়িয়! গাঁভীগণে 

হের দীপ্তি মধ্যাহু-মিহির-- 

ঝলসিছে মারারথ দুঝে ! 

পূর্ববমুখে ধাইছে পবন-বেগে। 
ধেনু মুক্ত করিবে এখনি ; 

আঁগুবাড়ি চল দিব রণ; 

হের অস্ত্র বিবিধ-বরণ, 

ঢাঁকিল গগনে রবি । 

আগুবাড় সৈন্যের রক্ষণে__ 

বাহিরিল গোধন অপারঃ 

জ্রতগতি চল রণে। [ সকলের প্রস্থান । 

সত সি সি পপি | ক 



ষষ্ঠ গা 
প্রাস্তরের অপরপার্খ 

উত্তর ও অজ্জুন 

কভু কর্ণে নাহি শুনি, 

এ হেন কাহিনী, প্রত্যক্ষ দেখিন্থ যাহা । 

ধন্। শিক্ষা ধন্ত বীরবর, 

এ হেন সমর ভুবনে সম্ভবে কারে,--- 

গাণ্ডীব-নিন্বন, অক্স-প্রঅ্ববণঃ-_- 

অদ্ভুত কথন। 

রথধবজ গর্জে মুহুন্মহঃ । 
রথের ঘর্থরে অনল ঠিকরে, 

জন্মে মতিভ্রম তুরক্গম-হ্ষারবে, 

উজ্জ্বল করাল কিবা! অস্ত্রজীল,__ 

দশদিক্ মুহুর্ে ব্যাপিল-_ 

যেন এককালে গগনমগ্ডলে 

খসিল তারকা।-ধারা অর্ধদ অর্ধ,দ 
উন্দলিয়! অমানিশ। ! 
চতুরঙ্গ বাহিনী পরড়িল। 
মতিমান, 

অদ্ভুত সন্ধান, না স্পর্শিল গোঁধনেরে । 
যেন ৰাহি গোবধ্ধন সলিল ভীষণ 

মহাবেগে উৎলি পড়িল,-_- 

চারিদিকে প্লাবন ধাইল, 



তৃতীয় অঙ্ক ৯৯ 
৬৫ শসটি্পি | সপ গদি লাম প্র রস পিস পপ পানী পি পাস তরি পরস্পর এ ল  ব্্া 

ভাসাইল নগর কানন গ্রাম, 
বারিবিন্কু না ঝরিল বুন্দাবনে ! 

কিন্বা যথা লঙ্কার দাহনে-_ 

পুড়িল কনকপুরী,__ 
মধ্যে অশোক-কানন, 

ন! স্পর্শিল হুতাঁশন। 

অজ্জঞুন। কি দেখিলে, কি হ'ল সমর-- 
দূরে কুকুগণে 

কি কারণে অস্ত্র নাহি হানে? 

জনে জনে কালাস্তক সম, 

করিলে সংগ্রাম, অস্ত্র অবিরাম, 

প্রসবিবে বীর ধনু ঃ 

কোটি কোটি শঙ্খ নিনাদিবে, 

গরজিবে রণোল্লাসে তুরঙ্গম, 
বারণ সঘনে 'আরাবে পুরাবে দিক, 

রথের ঘর্ঘর দিগ দিগস্তর, 

কাঁপাইবে সঞ্চালনে, 

ধন্ুক-টক্কাঁর, অস্ত্রের বন্কার, 

লক্ষ লক্ষ হয়ে যাবে ; 

হের বেড়িয়ে আমায় বীরবুন্দ ধাঁয়, 

মহাকাঁর় সাঁগর-উচ্ছ্বাস যথা-_ 

অন্্র-ভেলা করিব নিম্মাণ, 

নিবারিব এ বীর প্রলাবনে। 

উত্তর । কহ মহামতি, কোন্ কোন্ র্ণী 

প্রবেশে এ মহাহবে ? 



১৩৩. পাগুবের অজ্গাততবাস 
নি ওটি সপ "জলিল লা সস ০ পপ সিল টস 

সা ৯ শশ্সিপি শালি সি প্রত জপ পিস সি ৩ শী পিসি 

দেহ পরিচয়, ঘুচুক সংশয়-- 

সৈম্তময় মাত্র হেরি । 

বুঝিতে না পারি কিবা সমাবেশে-__ 

বেড়ে অরি চারি পাশে । 
অজ্জন। অর্থচন্দ্র ব্যুহঃ অমর-সমূহ 

নিবারিতে যাহ! নারে 3 

উজ্জ্বলবরণ রত্ু-বেদি-শোভিত কেতন, 

রক্ত হয় রথখাঁন বয়, 
তাহে হের ধন্ুর্ধেদ আচার্ধ। প্রধান, 

দড্রোণ মতিমান্,-- 

লক্ষ্য বার অশক্য সংসারে,__ 

বাহিনী দক্ষিণভাগ রক্ষিত তাহার । 

বামে কুপ, হ্বর্ণদণ্ড ধবজে, 

শীত্রহস্ত বীরকুল পুজে 

বিক্রমে কেশরী-_. 

অরিবুন্দ নিরানন্দ যারে হেরি । 

সিংহ পুচ্ছ শোভিত পতাকা, 

উল্কা যেন জ্বলে নভস্থলে, 

অশ্বথামা মৃত্যুপতি-ত্রাস 
অশ্বরবে জন্মিয়া হ্েষিল; 

ভুবন কাঁপিল ডরে অমর সংসারে, 

আসে রণে পিতার দক্ষিণে» 

জলম্ত অনল, 

ব্রহ্ম শির সদা করতল, 

রিপু ভন্ম তৃণ হেন যাছে। 
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হের নুবর্ণ-কুঞ্জর,__ 

বিশোভিত কেতু মনোহর, 
বিপক্ষের কেতু শূর, 
কর্ণ নাম, রাধার নন্দন-_ 

সুরামুরে বিদিত বিক্রম 

শিষ্য নেহে জামদপ্ন্য রাম 

মহ! অঙ্ক দিল বারে, 

মহ! দস্তভরে 

আগে আগে আঁসিছে সমরে 

মম সনে সদ বাঞ্ছে রণ-_ ৃ 

ভানুমতি স্বয়ম্বরে লক্ষ রাঁজ! যারে 

ডরে নাহি নিরখিল। 

ধবল কুঞ্জর 

মণি'মুক্তা শোভিত পতাকা 
শ্বেতচ্ছত্র বেষ্টিত চৌদিকে, 

এ রথে রাজা হুর্যোধন ; 

মহানানী মহাবল ধরে, 

বুকোদরে আহ্বানে সমরে, 

গদ1 করে বজ্রধরে নাহি গণে। 

পশ্চাতে তাহার দেব-অবতার 

ভরতবংশের চূড়া 

পঞ্চতাল বিভূষিত ধ্বজা 

ভীম্ম মহাঁতেজা। | 

ইচ্ছাসৃত্যু পৃষ্ঠ নাহি দেয় রণে-_ 
অসম্ভব লোকে ক্ষত্রকুলাস্তকে 



৯০২, পাগুবের অন্্ভতাতবাস 
সা সপ লিলি সরান সাপ সর জি 

পরাজিল অবহেলে 

কুরু সৈম্াধ্যক্ষ, 

বিপক্ষ বিচ্ছি যেই নামে 
কর্ণের সম্মথে ; 

বীর অহঙ্কার, 

দর্প চূর্ণ তার, 

করিব প্রখর শরে। 

উত্তর। জয় মত্মাদেশ, 

অজ্জুন সহায় যার। 

[ উভয়ের প্রস্থান 
নও চিজ 

সপ্তম গা 

প্রাস্তর 

ভীম্ম, ফ্রোণ? কর্ণ, হূর্য্যোধন প্রভৃতির প্রবেশ 

ভীম্ম। দেখ দূরে আচধ্য প্রবীণ, 
দ্বাদশ মিছির দীপিছে 1করীটা ভালে। 
কর্ণ আক্রমণে পবন গমনে 

ধাইছে ধবল বাঁজী, 
চাল অশ্বগণ, দীপ্ত হতাশন 

ভন্ম হবে অঙ্গপতি ; 

কপাচাধ্য অশ্বখাঁম৷ বীর, 

নাহি রহু স্থির, অসংখ্য মিহির, 

মহা অস্ত্র আবি9াব রণে। 



শসা | পিপিপি 

হুর্য্যো ধন । 

ভীম্ম। 

ছুধ্যোধন । 

ভীক্ষ। 

ছুর্য্যোধন। 

তৃতীয় অঙ্ক ১৩ 
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ছুই পাশে কর আক্রমণ 

রাধার ননন 

অসহায় বারিতে নারিবে। 

সাধু সখা, কি শিক্ষা তোমার, 

কোথা রবি আর আধার ভুবন ব্যাপী ! 
উপেক্ষি জীবন কর রণ 

মহাঁশর অঞ্ঞুনের কবে 
অশনি উগারে ঘন । 

[ ছূর্যেটাধন ব্যতীত সকলের প্রন্থানি । 

এ কি মূর্ছাগত সারথি ফিরায় রথ। 

( ভীল্মের প্রবেশ ) 

এই স্থানে রহ ছুষ্যোধন, 

হবে মহা! ভীষণ সংগ্রাম, 
বাক্য মম না কর হেলন, 

দীপ্ত হুতাশন অজ্জুন সমরে হেরি ! 

হের শরানলে ভাঙ্গিল বাহিনী, 

মহারখিগণে 

প্রাণপণে, রাখিতে না পারে ঠাট, 
ফাল্তনীরে ফিরাব এখনি । 

[ ভাঙ্ষের প্রস্থান । 

শুন ছঃশাসনঃ কি ছাঁর জীবন-_ 

একা রথে জিনে সবে) 

রথিগণ পাগ্বে উপেক্ষি বুঝে, 



ড্রোণাচার্য | 

অশ্বনামা । 

জ্রোণাচার্ধ্য | 

অঙ্জুন। 

পাগুবের অজন্তাতবাস 
সস সি সা শ্শাগি সি শিস 

নিজ কার্ধ্য আপনি পাধিব, 

গদাঘাঁতে পাঁড়িব অর্জুনে । 

[ হুষ্যোধনের প্রস্থান । 

(দ্রোণাচার্যয ও অশ্বখামার প্রবেশ ) 

শুন পুক্র, কোথা ছূর্য্যোধন, 

মায়ারথ ছোটে চাব্রিভিতে, 

পাইলে রাজারে বাধিয়ে তুলিবে রথে। 
পিতা, হের রণে ধাঁয় হূর্য্যোধন। 
চল পুত্র রাজার রক্ষণে 

মুহুর্তেকে প্রমাদ পড়িবে । 

[ দ্রোণাচার্ধয ও অশ্বথামার প্রস্থান । 

( অজ্ভুন ও উত্তরের প্রবেশ ) 

শুন শুন বিরাট ননান, 

এই স্থানে ছিল ছুধ্যোধন, 

ধন্ঠ সৈম্ চালে পিতামহ, 

না পাইনু কুরু-কুলাঙ্গারে ! 

হের দুরে শ্বেতছত্র ধবলকুগ্র, 

অতি ভ্রত চালাও উত্তর, 

নাগপাশে বাধিব বংশের পশু । 

অবধান কর বীধ্যবান্ ঃ 
মস্তিষ্ক বিকল, অঙ্গে নাহি বল, 

চালাইতে অশ্থগণে আর ! 
অনিবার গাণ্ডীব ঝঙ্কার 



তৃতীয় অঙ্ক ১০৫ 
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পূরধবুর্তি নাহি তব আর,_- 
রক্ত আখি ভ্াদশ ভাস্কব খসে, 

কর্ণের কুগুল বিষম উজ্জ্বল, 
ঝলে ভালে কিরীট মহান্ 
দক্ষযজ্ঞকালে 

মহাঁবন্ধি দীন্তি যথা ধূঙ্টির ভালে ! 
অন্থক্ষণ প্রচণ্ড মণ্ডল ধনু, 

বিষম হুঙ্কারে উগারে অস্ত্রের ধারা, 

যেন কোটি কোটি অশনি জড়িত, 
বিদারিত ইরম্মদ-তেজে 
অরি-পরে ঝবে অবিরাম ! 

মহামাঁর কবন্ধ নাচিছে, 

রুধিরে ভাঁসিছে ধরা, 

রথধ্বজে বিকট চীৎকার, 

কভু ঘোর অন্ধকাব, 

মধ্যে মধ্যে শঙ্খের বঙ্কার, 

মহীধর-শির খসে যাহে টু 

কতু ব্রহ্গমুর্তি নিরখি গগন ধব, 

নাহি আর আর্তনাদ বিনা । 

রে উত্তর, 

কি সমর দেখিয়ে শুকালি। 

দেখ্ দেখ, ভূবনবিজয়ী সেনা, 

পুনঃ পুনঃ বেড়িবে চৌদিকে 
জীয়ন্তে না সমর ত্যজিবে ? 
নাহি ভয় ক্ষত্রিয় তনয়, 



১৩৬ পাগুবের অত্ভ্কাতবাস 
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সম্পুধীন বিপক্ষ-বিগ্রহে,- 

সুরার পুজিত গাণীব 

দেখাইব বল তার। 

শিক্ষা মম কৌরব বুঝিবে»_ 
রণে রক্তে তরঙ্গ বহিবে' 

অশ্ব-করী ভাসিবে বিমানে, 

করিব সন্ধান-__লোমে লোমে প্রহারিব বাঁণ, 
মহাসৈস্ত অক্ষত না রবে কেহ; 

যে অস্সর-প্রভাবে, খাওব-আহবে, 

পাঁশদও্ কুলিশ ফিরিল, 

পৃষ্ঠ দিল গরুণ় সমরে, 
দেব নর গন্ধর্ধ দানব 

যক্ষ ব্রক্ষদিকূপাঁলগণে, 

যেই অন্তর কৃপায় দানিল, 
কালকেয় পুড়িল যে শরাঁনলে ; 
হের ভূণে আছে থরে থরে, 

দেখি কেবা সংগ্রামে রহিবে স্থির ; 
পদে ধরি রাখিব তোমারে, 

চাল অশ্ব অভয়-হদয়ে | 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

(শকুনির প্রবেশ ) 

শকুনি। নাঁহি পল নিশ্বাস ফেলিতে, 

ওহে, 

হেথা! অন্তর আসে চসলে-_ 



তৃতীয় অঙ্ক ১৯৭ 
সালা পিউ এসপি পি পিস এসি সি প্লট পাটি পা পরি সস পি লাস্ট স্টপ সি সি সল্ট পারি পি পপ ছি পিস সপ প্র জসিম সি চা পাট 

অজ্ঞুন। 

ভীম্ম। 

অর্জুন । 

উত্তর। 

অঙ্জুন। 

উত্তর। 

অজ্জুন। 

বাপ, বাপ. ফিরি পাঁকে পাক্, 

ত্রাহি ত্রাহি, প্রাণ বুঝি যায় । 

[ শকুনির প্রস্থান । 
( অজ্জুন ও উত্তরের পুনঃ প্রবেশ) 

শুন গুন বিরাট নন্দন, 

প্রাণ সত্বে রণ ন! ত্যজিবে কেহ-_ 

রথ রাখ, কটকে দক্ষিণে করি। 

[ উত্তরের প্রস্থান । 

(ভীম্ষের প্রবেশ) 

দেহ রণ, না যাহ অজ্জুন 

এ কি! তমোময় বাণ-সম্মোহন-- 

সর্বসৈম্ত চেতন হরিবে? 

জ্ঞানালোক নিভে বুঝি মম-_ 

ন। চলে চরণ আর । 
| প্রহ্থান। 

পরকার্য্যে করিলাম বহু জ্ঞাতিক্ষয়, 

কি কহিবে ধর্মরাজ মোরে । 

( উত্তরের প্রবেশ ) 

এনেছি বসন, 

উত্তরা যাঁচিল যাহা আছিল স্মরণে 

স্পর্শ নাছি- _ভীম্ম দ্রোণ কপে? 
তব বাক্য হেল! নাহি করি দেব; 
কি অদ্ভুত বীধ্য তব। 

“বাথ মম বিক্রম-বাখান, 



ক | পট সপাস্পিকা সপি লিন | রসি ্ স্ ১ সি 

৯০৮ পাগুবের অজ্ঞাতবাস 

রাজ্যে নাহি কহ আমি করিম সংগ্রাম, 
নিজ বলে সমর জিনিলে-_, 

বার্তা দেহ বাঁজ্যময় ১ 

যত দ্বিন নাহি হয় পাঁওব-উদয়__ 

প্রচার না কর কথা । 

উত্তর। হব মাত্র ঘ্বণার ভাঁঞন-_ 
মিথ্যা মম হইবে প্রঢার। 

অঙ্জুন। অকারণে মান! নাহি করি, 
আইল শর্বরী চল যাই রাজ্য-মুখে। 

উত্তর । দেবের তনয় হইল সহায়, 
জানাব পিতারে আমি । 

অঞ্জুন। কহ যেবা তব মন, 

নাহি দেহ পাঁগবের পরিচয় । 
উত্তর । মতিমান্, বিজয় প্রতিজ্ঞা তব, 

আর কিবা প্রতিজ্ঞ তোমার ? 

অজ্জুন। যুধিষঠির-রক্তপাঁত করিবে বে জন-- 

সবংশে নিধন তার; 

চল, পুরবাসী সচিস্তিত। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

( ছর্য্যোধন, হুঃশাসন, দ্রোণ প্রভৃতির প্রবেশ ) 

ছধ্যোধন। দেখ-তদখ, মাতুল এ স্থলে 

পাকে পাকে বুলে»” 

পাশ-মজে বন্ধ হস্ত পদ, 

মুক্ত কর মাতুলেরে। 
( শকুনির বন্ধন*মোচনে গমন) 



শকুনি। 

হঃশাসন। 

শকুনি। 

ু্যোধন । 

শকুনি। 

জ্রোণাচার্য | 

সুশন্ম। | 

মৃত আমি, নহি মার বাঁণ। 

তৃতীয় মঙ্ক ১০৯ 

মুণ্ডে বাজ-“হারায়েছ জ্ঞান, 

রণ পরিহরি শিহর সপক্ষ হেরি ! 

কহ কটু, প্রাণে না মারহ ! 
ন! দেখ নয়নে, কে মারিবে প্রাণে»- 

ছঃশাসন খুলিছে বন্ধন। 

হুর্য্যোধন ? বাপ-_বাপ, 

হেন শাস্তি 

ছার ধেন্নু হেতু ঘুরিলাম পাকে-পাঁকে-_ 
যেন পাশ! মম সভাস্থলে। 

দেখ__ দেখ, নিরুৎসাহ স্শর্ম। ভূপাল; 

পরাজয় পাইল বুঝি ভীমের সমরে। 

(স্থশন্মার প্রবেশ ) 

মহারাঁজঃ তিল আর না! রহ এখানে, 

গন্ধর্ধে নাশিবে সবে। 

রণ জিনি বাঁধিয়ে বিরাঁটে 

আনিলাম কষ্ণচনদী-পারে__ 

বিরামের তরে শিবির পাতিমু তথা, 
এল-_এল, বিরাট আঁকার, 

কোথ! হুর্ষ্যোধন, কোথা হঃশাসন, 

কোথা ভদ্মী, কর্ণ, দ্রোণ-_- 

এই মুখে রব তার, 

এল ধেয়ে সংহার-মুরতি ! 
কুঞ্জরে কুঞ্জর, অশ্খে অশ্ববরঃ 

সপন পা লা ৩৯০ পি লস লিলি পল সপ স্টল পিপি ৯০ পি লি রসনা ৬ ছা 



১১৩ 
শ্ পপ তি খিজির পসসি 

ভীনম্ব। 

হর্যোধন। 

পাগুবের অজ্ঞাতবাপ 
০০ 

রথে রথ বিনাশিল, 

বেত্র সম চালিল শাল্সলী ! 
সর্ধব-সৈস্ত দলি, 

কেশে ধরি আমারে লইল, 
অন্ত-করে বিরাটেরে ধরে 

চলিল পবন বেগে, 

কর্কশ কর্ধণে হারাইনু জ্ঞান, 
কিছু নাহি জানি আর-_ 

মত্শ্তসৈম্ত-মাঝে লভিন্থ চেতন। 

বিরাট সভায় ক্ক দয়াময়ঃ 

সেই দিল প্রাণ দান। 
বৎস হধ্যোধন, ধরহু বচন, 

ভীমসেন, আচার্য্য কহিল যাহা। 

, নির্দয় নিষ্ঠুর পরাপর নাহি জ্ঞান-_ 
মু রাখি কিরীটী কাটিল, 
তোরে ন! বধিল, অজ্জুন বাঁন্ধব-প্রিয় 
সে আসিলে কারে না ছাড়িবে, 

চল বৎস, চল রাজ্য-মুখে। 
শ্রেয়ঃ হেয় দেহ বিসর্জন । 

[ সকলের প্রস্থান । 



চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম গর্তা্ক 

রাজসভা 

( ষুধিষ্টির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী) 

যুধিষ্ঠির । শুনিলাম বছ সৈন্য রণে হইল নাশ, 

্ শত্রমধ্যে হল কি প্রকাশ 

তুমি বীর ধনগ্রয়? 
অজ্জুন। পরিচয় আচার্য্য দানিনু অস্ত্রমুখে_ 

গুরুর উত্তরে 

বুঝিলাম কৌরবের মন,_- 
রাজ্যধন যুদ্ধ বিনা নাহি দেবে । 

ভীম। যুদ্ধ_ুদ্ধ! সন্ধি নাহি চাহি। 
যুধিষ্ঠির । কহ ভাই, কি কর্ম করিলে" 

খণ্ডে নাহি অজ্ঞাত নিয়ম, 

সত্যবদ্ধ আছি সবে, পুনঃ যাব বনে। 

অজ্ঞুন। মহারাঁজ, উর্ধবণীর শাঁপমুক্ত আমি, 
ক্লীবত্ব ঘুচেছে মম+-_ 
বৎসর হয়েছে অতিপাত। 

যুধিষ্টির | সহদেব, গণনার করহ নির্ণয়। 
সহদেব। পল পল-_দিন দিন, নিত্য নিত্য গণি-_- 

পরদাস বঞ্চিলাম সময় গণিয়া, 
অয়োদশ দিন আরও অধিক হইল। 



১১২ 

ভীম। 

যুধিষ্ঠির | 

সহদেব। 

দ্রৌপদী । 

যুধিষ্ঠির । 
সকলে । 

উত্তর । 

যুধিষ্ঠির | 

বিরাট । 

পাগুবের অত্ঞাতবাস 
পাটি 

সহদেব, কোল দে রে মোরে, 

জয় ধর্মরাক্ অদনী ঈশ্বর, 
পুবন্দর জিনি প্রভা ! 
স্থির হও বুকোদর, 

শুভদিনে হইব প্রকাশ । 
আজি প্রাতে শুভদিন রাজ1। 

হের উষা বিকাশে লোহিত আভা1। 

আজি তবে হইব প্রকাশ। 

জব জয় যুধিষ্ঠির, অবনী ঈশ্বর । 

( যুধিষ্টিরের সিংহাঁসনে উপবেশন ) 

(উত্তরের প্রবেশ ) 

সয জয় ধর্ম নবরায়, 

নরোভম ধর্ম অবতার ! 

বান্ধব-প্রধান তুমি, জনক তোমার-- 

আশ্রয়ে ধাহার, 

ছয়জন বঞ্চিলাম নিরাপদে । 

(বিরাটের প্রবেশ ) 

একি, জুরাপান করিয়াছে সবে। 

গর্ভপ।ত হয় এ চীৎকারে। 

উঠে মৃত মহানিত্রা ত্যরজি, 
আরে কষ্ক, এ কি আচরণ ? 

কোথা ব্রহ্মচর্ধ্য তোর ? 

বিলাদ-বঞ্চন, মৃত্তিকা-শয়নঃ 

কোথা আজি ? 



চতুর্থ অস্ক ১১৩ 
স্টপ সি আপ ৯ অপরটি স্টিক এত টি পরিস্ লি ২ 

কোন্ লাজে বসেছিস্ সিংহাসনে ? 
পঞ্চম্বামী গর্ব সদা কর, 

কেশিনী সৈরিম্ধী মতি) 

এই কি গন্ধর্ধ শ্বামী তোর ? 
যুধিষ্ঠির | উগ্র নাহি হও ভীমসেন। 

বিরাট । সনরাগ্সি ন়নকোণে ঝরে, 

এ কুবুদ্ধি কে দিল রে তোরে-_ 

'ছত্র করে দীড়ায়েছ পাঁশে ! 

আরে বৃহন্নলা, হলে। শিক্ষা-বেল। ) 

করযোড়ে আছ উপস্থিত ! 

আরে অশ্বপালঃ আরে রে গোপাল, 

ছইভিতে চামর ঢুলাও ! 
আরে রে উত্তর, আছ ভূমি “পর 
কপিবর রামপদে যেন ! 

হারাইলি জ্ঞান, 
নাহি জানি কিবা মন্ত্র-বলে--" 

একেশ্বর জিনি কুরুদলে; 

মহাকীর্তি ভূতলে স্থাপিলে,-- 
এই কি রে পরিণাম তার? 

উত্তর। পিতা, শীপ্র কর নমস্কার, 
যুধিষ্ঠির ধর্্ন্অবতার | 

হের বীর বুকোঁদর, 

সুশন্মী-সমরে করিল যে পরিভ্রাঁণঃ 
যার গদার বাতাসেস 

সৈন্ত উড়ে রেগু সম ! 



১১৪ 
মক নি 

বিরাট । 

অঞজ্জুন। 

পাগুবের অজ্জাতবাস 
এপস | সাম সি লা কাপ শাসটিল (পরি শিস | লাক চি ৯ লোপা কটি | কপি জি 

বৃহন্নলা নয়, হের ধনঞ্জয় 

যে দ্বেব-তনয় হইল সহায় 
হুম্তর কৌরব রণে ! 

দেখহ নকুল, 

অরিকুল নিকটে না রহে যার! 

শক্তিধর কুমার সমান, 

হের বীর্ধ্যবান্ সহদেব ! 

হের যাজ্ঞসেনী দ্রুপদ-নন্দিনী-_ 

লক্ষমীম্বর্ূপিণী ভবে !-- 

জয় জয় জয়, পাওব উদয় 

জয়বার্তা দেহ রাজ্যময়। 

সত্বর উত্তর, রাজ্স্যে দেহ রে ঘোষণা, 

জয় জয় বাঁজুক বাঁজনা, 

মহোৎসব হোক রাজ্যময় 

জন্ম জন্ম কত পুণ্য করিলাম আমি-_ 

পাঁগুবের স্বামী প্রকাশ আমার পুরে । 

দীনজনে করুণ1-নয়নে 

চাও ওহে ধর্মরাজ ! 

কন্তাদদায়ে পরাণ আকুল, 

অনুকুল হও নৃপমণি, 

করি যোড়পাঁণি, পাঁওব ফান্তনী, 

কন্তা মম করহ গ্রহণ । 

অবধান ধর্ম নৃপম্ণি, 

নিবেদন ভীমসেন তব পদে, 

রাজরাণী শুন যাজ্জসেনি, 



। প্রি সপ রী পপ পপ পপ জর ৬০০ সা সা 

যুধিষ্ঠির | 

ভীম। 

নকুল । 

সহদেব। - 

বিরাঁট। 

ুধিষ্টির। 

অজ্জন। 

ঘুধিচির। 

চতুর্থ অঙ্ক ১১৫ 
শস্পািপাসটিপাসটিপাটি পাস রাস ০-পিছিপ সি সিপাস্পিি সি দ সি পা পালি ৭ পাস শি 

শুনহ নকুল, শুন শুন সহদ্দেব, 

নাহিক ছুহিতা মম, পাইয়াঁছি ছুহিতা এ পুরে। 
যদি আজ্ঞা দেন ধর্ধ্্রাজ, 

সবাঁকাঁর হয় অভিমত, 

কিনিব কুমারী আমি অভিমন্থা-পণে । 

বৈবাহিক, এস করি কোলাকুলি । 
রাঁজা, কোল দেহ ব্ল্লভ ব্রাঙ্গণে। 

অশ্বপাল তব। 

গোপালে না ভুল রাজা । 

বেন সুধাকর স্ুুধ! প্রদাঁনিল, 

আমোদে বিভোর তন ! 

ভ্রাতাগণ, বার্তা দেহ বান্ধব-সমাঁজে, 

যুদ্ধ যদি কৌরবের মন, 

বন্ধুগণ মিলিতে উচিত । 

মায়া-রথে. যাইব এখনি, 

তিনপুর জানিবে বারত। ১ 
আঁসিব একৃষ্ণ সহ অভিমন্যু লয়েঃ 
প্রভাকর না চাকিতে যামী ! 
প্রাতঃকৃত্য চল সবে করি । 

[সকলের প্রস্থান । 



উত্তরা । 

সুদে । 

দ্বিতীয় গা 

কুঞ্জবন 

উত্তরা 

পোহাইল সুখের যামিনী, 

পুনঃ হাসিল মেদিনী 

রঙ্গিল কিরণ-ধারে । 

সেই কুগ্জবন, 

প্রফুল্ল গাইছে পাখীগণ, 

ঢলি ঢচলি কলি ছড়াইছে বাস, 

দিক্ স্প্রকাশ, 

কিন্ত হায়, বুহন্নল। না শিখাবে আর ! 

অভিমন্ু নামে 

তবপ্দৃষ্ট দেবের নন্দনে, 
হেরি যেন শূন্যপথে, 
ঝরে ফুল পদধ্বিপ্রীম্ঃ 

প্রতি বায় বিচঞ্চল কলেবর !__ 

কি জানি অভ্যাসে যদি বলি বুহন্নলা, 

তাতে লজ্জা করিতে নারিব। 

€ স্ুদেষ্ার প্রবেশ ) 

কে জাঁনিত অনৃষ্ট প্রসন্ন হেন-_ 

পাগ্ব-কুমারে তনয়ারে সমর্পিব | 



উত্তরা । 

সদেষ । 

উত্তরা । 

নুদেষা। 

লি পট পপিপাসি পি পিছ পাপ 

চতুর্থ অস্ক ১১৭ 

(গীত) 

যোগিয়! ভ্রিতাঁলী। 

ছুকৃল বাঁসে হেম-উষ! হাসে, 

কমলিনী প্রমোর্দিনী বিমল সলিলে। 

ছেল। ছো'ল!ঃ ফুলকুলকুস্তলা, 

তমাল-সোহাগিনী ধীর অনিলে। 

কোকিল-কাকলি-কুজিত কুঞ্জে, 

পরিমল আকুল অলিকুল গুপ্জে ; 

বনরাজি রঞ্জিত নীহার-হারে, 

তর তর ঝরঝর মুকুতা-ধারেঃ 

নিব র সঙ্গীত মধুর তারে, 

মাধুরী হিল্লোল মৃদুল বাহিল, 

কেন কেন কেন মম প্রাণ মোদিল, 

নাচে নবীন প্রাণ অরুণ হাঁসিলে। 

মরি মরি কি মধুর ধ্বনি, 

কেন বিষাদিনী মা আমার ? 

পাগুব শিক্ষায়। 

কি সুন্দর কন্তা। মম গীঁয় ! 

বধূ বলি শিখাইল সযতনে। 
রিপু জয় ধনগ্য় বীর, 
কেন--কেন মা আমার, 

বিমল গগন পানে চাও ? 

মা আমার? 

(গলা ধরিয়া) মামা ! 
কেন গে! বিরস মুখ তোর ? 
কত শত অমূল্য রতনে 



১১৮ 

উত্তর । 

সুদেষতা 

উত্তর! । 

সুদেষা | 

উত্তরা । 

স্দেষ | 

শীকষ্ণ | 

পাগুবের অভ্ন্ভাতবাস 

বর নিয়ে বসিবি বাসরে, 

টাদমুখে হেরি হাসি মা আমার । 

হ্যা মাঃ হাসে সবে বিয়ের সময় ? 

উন্মাদদিনী নন্দিনী আমার ! 

মা গো, কেদে যেন উঠে প্রাণ, 

দিবস-শর্বরী-_ 

চারিদিকে কিরণ শরীরী, 
কভু হাসি, কভু কাদি হেরি কাঁরে-__ 

জননি তোমায়; কেমনে দেখিব আর ? 

আমি যাব, তুমি মা আসিবে । 
তবে বৃহন্নলা-_ 

না, না তাতে কেমনে দেখিব ? 

মা গোঃ কত দিকে ঘোরে মন ! 

এস মা আমাব, 
করিব মঙ্গল-পুজ1 তোমার কল্যাণে । 

[ উভয়ের প্রস্থান 

তৃতীয় গভা্ক 

দরদালান 

শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রৌপদী 

কহ স্ুবদনি, বেণী বাধিবে কেমনে, 

সন্ধি যদি করে ছর্যোধন ? 

যুধিত্তির, শাস্তি বিন! নাহি যার মনঃ 



দ্রৌপদী । 

শ্রীকৃষ্ণ 

চতুর্থ অস্ক ১১৯ 
শিপ এপ এ চা আপ সস পসইি জস্ উ 

রণ-আকিঞ্চন কভু না করিবে সতি। 
এলোঁকেশী চিরদিন রবে ? 

ভূজঙ্গিনী বেণী আর না! ছুলিবে-__ 

যাহে 

স্বয়ন্বরে বিমোহিলে নৃপতি-সমাজ ? 

তোমা বিনা মনোবাঞ্৷ কে পূরাবে হরি ! 
যদি হে মুরারি, হও বিদ্বকারী-- 

নারী আমি কিবা সাধ্য আর? 

বেণী না বাঁধিব, 

_ ক্কষ্ণ ব'লে সলিলে ত্যজিব প্রাণ । 

যবে শ্বয়ম্বরে__চক্র-ছিদ্রপথে, 

মৎ্ত-চক্ষে দ্রোণ প্রহারিল শর-_ 

চক্রধর, 
চক্র আচ্ছাদনে বিফল করিলে বাণ; 

কর্ণের সন্ধান নিবারিলে যছুবীর,_ 

বুঝি ভেবেছিলে স্থির 
বিধিমত অপমাঁন করিবে নারীর ? 

বুঝি বৃন্দাবনে মানিনীর মানে 
পেয়েছ যে অপমান; 

প্রতিদান করিবে তাহার ? 

ধরি পায়ে, কাদিয়ে কাদিয়েঃ 

শিখেছ কি নিষ্ঠুরতা, 
তাই ব্যথা দিবে__ | 
চরণে আশ্রিতা অনাধিনী রমণীরে ? 

পরিহাস রাঁথ স্থুলোচনাঃ 



১২৬ 
মিলান 

দ্রৌপন্দী। 

শরীক । 

ভ্রৌপদী। 

৩ পি পপি এ অই সস টিপ্স 

পাগুবের অন্ভাতবাস 
০০ ০ এ কলা রা পরি 

চিরদিন জান তুমি নৃপতির মন 
ধর্মমতত্ব, ধর্মের বিচার, 

ধন্ম বিনা নাহি তার আর, 

চিরশান্তি হদি-মাঝে,- 

বিগ্রহে বিরত সদা মতি। 

হে মাধব, 

কিবা তব মন শুনিবারে করি সাধ। 

নহে ইহা যাঁদব-বিবাদ, 
কৌরব-বিগ্রহে মতামত কিবা মম ? 

পীতবাস, 

তোম! বিন! পাগুবের কিব! গতি ?- 
হে রাধা-রঞ্ন, লঙ্জা-নিবারণ 

কে করিত সভামাঝে, 

যবে ছুঃশাঁসন বসন টানিল বলে ? 

ছুর্বাসা-পাঁরণে জনার্দন বিনে 

কে রাখিত পাঁওবেরে ? 

ভূলায়ো না আর-_ 
একে ভোলা মন নারায়ণ 3 

নারী আমি, 

কিবা অধিকার বিগ্রহ-সন্ধিতে মম ? 

কৃষ্ণ ধ্যান, ক জ্ঞান--- 

পাঁধালীর কৃষ্ণ সখা ; 

কহি আমি সথারে কাদিয়ে 

দহে হিয়ে প্রতিহিংসা-হতাশনে ! 

রজঃম্বলা৷ একবন্ত্র বালা-- 



চতুর্থ অঙ্ক ১২১ 
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কেশে ধরি টানিল বসন । 

শান্তি যদি নৃপতির মন, 
ছুর্য্যোধনে দিন আলিঙ্গন, 

হোক্ শাস্তি ভুবনে প্রচার১__ 

শাস্তি প্রাণ না চাহে আমার । 

পাণ্ডবের গৃহে শাস্তি না রহিবে কভু 
জলে বা গরলে, জলন্ত অনলে, কিবা_ 
হরি তব পদ স্মরি-_ 

ত্যজিব এ হেয় প্রাণ ; 

জানিব হে মনে-_দীননাথ নহ তুমি, 

মনস্তাপ রমণীর নাহি জান! 
হে মাধবঃকর যেবা তব মনে। 

জীর্ণ । অকারণে নাহি কহি চন্দ্রাননে | 
ভ্রৌপদী। পাঁয়ে ধরি রাঁখ হরি, 

পূর্বকথা আন্দোলন ) 

এ উৎসব দিনে 

নিরানন্দ কি হেতু করিবে ? 
হেন বুঝি-_ 

সমাঁজে হে পুনঃ লাজ দিবে মোরে ? 

শ্রীৰ্চ। . জান না জান না কশোঁদরি, 

যে অনলে জলে প্রাণ মম; 

তাঁই কহ 

ব্যথা দিতে করি কথা আলোঁচন! ; 

সরলে, জান না-- 

দিন দিন পলে পলে কত সহি! 



১২২ পাগুবের অঙ্ঞাতবাস 
সি আলা | পি পিসি পপ লা আপি পাপ শি পি পিস ০ 

উন্মত্ত প্রভাবে ছুর্নদ ক্ষব্রিয়দল 

নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে,-- 

দীন প্রজ। বিকল বিগ্রহে, 

কার শস্ত দহে শরানলে, 

কার গৃহ চুর রথ-সঞ্চালনে, 

কষ্টার্জিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে। 
জায়! পুত্র অব্প বিনা মরে ; 

সম্তানে না পাঠাইলে রণে, 

নুপ-কোপে সর্বনাশ তার ; 

বলাৎকার-_স্থন্দরী দেখিলে১_- 

প্রমাণ বুঝহ জয়দ্রথ-আচরণে । 

হীনবল দীন স্বামী, পিতা কি করিবে? 

রক্ষক ভক্ষক-_ 

নীরবে দারুণ জালা সে, 

কারে নাহি কহে, 

উষ্ণম্বাস সমীরণ বহে, 

যে তাপে হৃদয় দহে মোর। 

দীন আমি, দীন সহ সম ব্যথা মম» 
বদ্ধ কারাগারে, 

দীন পিতা, জননী আমার, 

বেদনা-ব্যথিতা, 

তবুসম্তান কাঁমন। 

নাহি করে অভাগিনী। 

জাগিছে প্রহরী, 

পুজে ধরি তখনি বধিবে 



চতুর্থ অঙ্ক ১২৩ 

যমদূত নৃশংস কংসের দাস-- 

আশাশুহ্ত কারাগারত্বারে । 

কারাগার জন্মস্থান মমঃ 

ঘোরতর বারি-বরিষণ, 
অশনি-নিঃম্বন, 
ঘোরবাত শন্শনি প্রলয় হূর্ষোগ, 
কংসচর অসংশয়ে নিদ্রাগত যাছে। 

দীনের নন্দন, 

দীন ক্ষীণ কোলে আসিনু যমুনাপার 

দীন বুন্দাবনে 
দেখিলাম দীন-হীনগণে, 

দীন নন্দ, দ্রীন মা যশোদা, 
দীন বাঁল্যসথা, দীনা সহচরীগণে, 

দীন গোপালবালক*-- 

বুঝিয়াছি দীনের বেদন]। 

শুন সতি জাঁলিব অনল, 

ছুরস্ত ক্ষত্রিয় দল বল 

জালাইব সে আগুনে ; 

ধর্মরাজ্য করিব স্থাপনা 3. 

তুমি সখা, পার্থ সখা? সে কার্য্ে আমার । 
পঞ্চজনে একই বন্ধনে 

বাধিতে জনম তব? 

উৎসবে ব্যসনে, 

তিলমাত্র না হও বিস্থৃত ; 

 বীরাজনা, 



১৭ 

দ্রৌপদী । 

প্রীক্। 

দ্রৌপদী । 

১ম সৈম্। 

২য় সৈন্য 

পাগুবের অগ্ঞ্ঞাতবাস 
টস টি সিএ সি 

পঞ্চজনে উত্তেজনা -ভাঁর তব। 

গতি মতি সকপি হে তুমিঃ 
কহ, আমি নারী কোন্ কার্যে অধিকারী ? 

(নেপথ্যে ভেরী রব ) 

বাজে শুন পাথালের ভেরী, 

আইল বুঝি পিতা-ভ্রাতা তব । 
পাইলে বিরলে 
ধষ্টছায়ে কর উত্তেজন।, 

বিরাট, পাঞ্চাল 

ছুই মাত্র পাব সহায় । 
পীতান্বর পাও্ডবের একমাত্র সখা»_- 

মিছা অন্ত সহায় সকল। 

যাই, রাণী আছে প্রতীক্ষায়। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্তাঙ্ক 

পুরী-অভ্যন্তরস্থ পথ 

সৈম্তগণ 

বাজনা বাজছে বমাঝম্, 
নাচ চলেছে রমারম্ 

রাজ রাজড়া--বেদম এসে পড়েছে। 

আমাদের কি তা বল্, 
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১ম সৈম্। 

২য় সৈম্ত। 

১ম সৈম্া। 

২য় সৈম্ত। 

১ম সৈন্তা। 

, ২য় সৈম্ত। 

লড়াই বাধলে! তো! চল, 
বে, হবে তো! খাড়া হ দল। 

কেন, তুই কোথায় ছিলি? 
ভীম ঠাকুর কত টাকা দিলে । 
আরে রাখ. টাকা, 

ঠয(ং গিয়াছে চগলে চলে; 

যদ্দি বাজলো ভেরী 

চল্লো সব সারি সারি; 

এলেন কিন! খজীহ্)়ঃ 

এলেন কিন! কানাই বলাই বাত্তকি; 
বলি আমাদেরও তো জান্ ন৷ কি? 

তুই ঘোর পাতকী, 
কোথা ধৃষ্টহ্যয় সাত্যকি, 
না৷ বল্লেন,_খড়গহ্যয় বাত্বকি? 

আরে ঢেঁকি, 

যে মলাঁম নামঃ অত মনে থাকে কি? 

খর দেখু, আবার সেই পাগৃলা বামুন এল । 

ভালই তো! হলো, 

আস্মক চলে, এবার তুই দিস নে ঠেলে, 
বেড়ে মিঠে যিঠে বলে। 

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ ) 
আরে শুনেছিন্-__ 
মস্ত কেলে বেড়াল ছানা, 

রাজ্যে এসে দেছে হানা; 

ভেঙে গেছে সাঁওড়ার ডাল, 



১২৬ পাত্তবের অজ্ঞাতবাস 
সি হা বা ধা ব্রিক তির | আছি লাস সস শিস ই স্টপ অর অহ উরি উর এজ 

মানুষ মর্বে পালে*পাল। 
১ম সৈন্ত। তুই বারণ করিস্, কিছু বলিস্ নি-_ 

শালার খালি গাল। 

ব্রাহ্মণ । কাগ! গিয়েছে দক্ষিণমুখো৷ 
এবার ভারি শুকো, 

প্রাঁণপুরে যাই কল্যাঁণ ক”রে, 
না খেয়ে সব পড়ে ধুঁকো | 

১ম সৈহ। দেখ, এই শুভদিনে 

গাল দেয় যাহা আসে মনে, 

দাড়িয়ে শুন্ছি ছ'জনে 

কেউ যদ্দি শোনে-_ 

ফের পড়বে গর্দান নে। 

২য় সৈম্ভ। ওঃ আমার কি রাজ]। 

কচ্ছে মজা শুন্লে তোর বড় দোষ? 

তোর রসের কথায় মন লাগে না, 

ওঁ বড আপশোষ ! 

ব্রাঙ্গণ | আরে শোন ভাল কথা, 

এ&ঁ গাছে ছিল মড়ার মাথা, 
শকুনিতে চোঁক ঠুকুরে গেছে, 
এবার দেখছি এচে 

ছিঃ হিঃ মরদের পো, কেউ যাবে না বেঁচে । 
১মসৈম্ত। দুর হ,যা। 

ব্রাহ্মণ । কা--কা--কা-- 

উঠলো বলে হা-_হাঁঁ_হাঁ,_-কা-_কা--কা। 

[ ব্রাহ্মণের প্রস্থান । 
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নারীগণ ।-__ 

ড্রৌপদী। 

উত্তরা । 

ব্রাঙ্মণ। 

সুদেষা। 

( ভ্রৌপদ্দী, উত্তরা! ও নারীগণের প্রবেশ ) 

(গীত) 

ধূল-সারাঙ্গ-__দাদ্র! 

পুলিনে কাল! খেলে জলে যাবে৷ না লে! । 

গরবে ফিরে যাব ফিরে চাঁব না লো ॥ 

ওলে। সাধে কি বলি লে! যাসনে জলে, 

কত রঙ্গ করে হেরে অঙ্গ ছলে ; 

মানা! মানে না হেসে লো সঙ্গে চল; 

কথ। কইতে এলে কথ! কব না লে! 

কুল-মান গেলে ফিরে পাব না লে ॥ 

শ্রী অতি সুন্দর গড়েছে 

পুরোহিত-জীয়। তব। 

দেখ গে৷ জননী, 

কে ব্রাহ্মণ মলিন বসন 

অতি দ্বীন, দেহ কিছু । 

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ) 

( দ্রৌপদীকে দেখিয়া! ) মা আমার 
এলোকেশী ধূমাবতী, 

থাকবে না কারু বংশে বাতি, 
কা--কা-_কাঃ হা হাহা | 

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান । 
পাগল ব্রাহ্ষণ 7৭ 
নিতাস্ত ছুর্দূখ। তাই হেন দশ! | 



১২৮ পাগুবের অজ্ঞাতবাস 

 মারীগণ ।-- (গীত) 
কাল! বাজালে বাঁশরী, কর' মানা, 

ঘরে ননদিনী সে জানে না লো। 

ডাকে রাধ। বলে, 

কত লোকে কত বলে ছলে; 

জ্বাল! মনে রাখি, 

লাজে আঁচলে বদন ঢাকি, 

আর লহে না লাঞ্চনা লে । 

( ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ ) 

দ্রৌপদী । হে ব্রাহ্মণ, 

কুবচন বল কি কারণ? 

লহ ধন। 

ব্রাঙ্মণ। ( উত্তরাকে দেখিয়া ) এটী কি তোর মেয়ে ? 
আছ! দেখ্রে চেয়ে যেন ক্ষীর-পুত্তলি, 

শীগৃগির খুলবে হাতের রুলি, 

কা- কাকা, হা-_হা--হা ! 

উত্তরা । মা--ম৷ ! | 

সথদেষা। কিকর রক্ষক? 

১ম সৈম্ত। ওরে সর্বনাশ হলো) 

পাগলের তরে গর্দানা বুঝি গেল। 

ব্রাহ্মণ । আস্ছে কলি, ঠিক বলি 

তাই ঠেলাঠেলি। [ব্রাহ্মণের প্রস্থান। 
আরীগণ।- . (শ্গীত) | 

.. | যোগিয়া-ভ'্যরো--নক্ট/!]  ' 
ও মা কেমন যোগী, ছিছি লাজে মরি, 

_ দাঁধে পায়ে ধয়ে, বল কি করি লো। 



চতুর্থ অঙ্ক ১২৯ 
এএসপি লস শিস শিস পিস্টিপস কটি পানি | পা | রসি 

অভিমন্যয। 

ছি সি | তি পরি ০০৩২ 

ভাসে নয়ন ছুটা, তুলে বদন খানি, 

বলে রাখ' রাখ' মান্নিনী লো । 

ষোগী অনুরাগে, মান ভিক্ষ। মাগে, 

ওলো৷ যোগীরে ঘেতে বল, মোরা কুলনারী । 

[ সকলের প্রস্থান । 

ছাদঘশ গা 

উপবন 

অভিমন্ত্যু 

কি সুন্দর চলে মাঁয়া রথ! 

পুন যদি মন্দানল হয় হুতাশন, 

আমি যাব দেব-রণে 

পিতার সমান পাঁইব বিমান ধন্ুঃ। 
বয়ন্বর উঠিল ভাঁরতে 

নাহি আর লক্ষ্যভেদ পণ, 

কোথা যদি হয় স্বয়ম্বর, 

নাহি কহি মাতুলে জনকে, 
কন্তা আনি দিই যছুগণে, 
বিবাহ হইবে, কন্তা মম কিবা! কাজ। 
হাঁসি পায় পূর্বকথ। হ'লে মনে, 

লক্ণার আশে শাশ্ববীর গেল শ্বয়ন্বরে; 

হৃতপুজ বাধিল তাহারে, 
ডুবাইল যাদব-গৌরব। 
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নহে মম বিবাহসময়ঃ 

করি অরি ক্ষয় 

বিবাহের ছিল বহুদিন ; 

চিন্তায় না নিদ্রা আঁসে মম, 

কি জঞ্জাল, বালিক। ফিরিবে সাথে সাথে ! 

কত দিনে ঘুচিবে বালক নাম; 
কেহ না বারিবে 
মহারণে করিতে প্রবেশ! 

রহ হুর্যোধন, 

দেখিব কতেক সৈম্ভ করিবে সঞ্চয়ঃ 

বৃদ্ধ ভাম্ম কিরূপে ব! রাখে ঠাট। 

শুভক্ষণে ধনুঃ করে ধরিলেন তাত 

বজ্রপাত ধনুক-টক্কারে। 

অন্তমনে আসিলাঁম বহুদূরে ; 

আহা, 

স্থন্দর চন্দ্রমা খেলে কুমুদিনী সনে। 

বসি এই সরসীর তীরে ১ 

গোপরাজ্য মনোহর হেন, 

কভু নাহি ছিল জ্ঞান। 

(উত্তরার প্রবেশ ) 

একাকিনী সঙ্গিনী চৌদিকে যেন, 

গাঁয় যেন মৃহুত্বরে-_ 

স্বপ্নে হেরি সকলি উজ্জ্বল, 

ছায়া আসে কোথা হতে? 



অভিমন্ধ্য। 

উত্তরা! । 

অভিমন্্য। 

উত্তরা । 

অভিমন্থ্য । 

চতুর্থ অঙ্ক ১৩১ 

ওই সেই দেবের কুমার 

ওই ছায়! ! (মুষ্ছা ) 
মরি মরিঃ আপন পাসরি 

কে খসিল সুধাকর হ'তে ? 

মরি মরিঃ 

প্রাণে পাই ব্যথা, ছিন্ন স্বর্ণ-লতা) 

কৌমুদী-গঠিত কায়, 

নিবিড় কুস্তলে কৌমুদী মাদরে খেলে, 

নয়ন-রঞ্জিনি, উঠ বিনোদিনি, 

নুচারুহাসিনি) কেন এ শয়ন তব? 

রহ তুমি, নাহি যাও দূরে 
ভয় হয় ছায়া! হেরে। 

এ কি ভাব বদনে নেহারি $ 

বুঝি উন্মাদিনী 

নুবিকাশ নলিন-নয়ন, 
শূন্য প্রায় নাহি তাছে ভাষ। 

ধর তুমি কুমারীর বেশ? 

নহে লজ্জা! পাব, 

দৌঁহে মিলে গাইতে নারিব, 

গাঁও গান, শুনি প্রাণভরে | 

গুন শুন বালা, না হও উতলা, 

কেন কেন পড়েছ ধুলায় 

ছির কমলিনী সম? 

শুন্যে কিবা হের, কহ কথা চক্্াননি । 
গাও সে মধুর গান, 



টং পাগুবের অজ্ঞাতবাস 

নহে প্রাণ হইবে অধীরা, 

সে মধু লহুরী নিত্য মম মনে জাগে, 

গাও নহে যেতে নাহি দিব। 

অর্ভিমন্থ্য। (গীত) 
বেহাগ--আড়াঠেক৷ 

যামিনী বিমি বিমি শণী সনে ভাদে, 

নির্ঘল নীল নীরব আকাশে, 

তারাদল ভাসে প্রেম পিরাসে। 

নৃছু মধু কল্লোল, ঝল-মল হিল্লোল, 

কুমুদ-বদন চুমি কৌমুদী হাসে। 
নীহার মালিনী শীল নিকুঞ্জে, 

মেদিনী তারক! নবকলি মুঞ্জে 

হেলিছে খেলিছে সমীরে বিলাদে 
আমোদিনী কেন মুদিত নিরাঁশে। 

উিত্তরা। স্থলার এ গীত, কিন্ত নছে সে সঙ্গীত, 
গাও সেই গীত, 
গেয়েছিলে যাহ! রবির কিরণে 

শিখীপরে ধনুঃশর করে, 

প্রাগ মম শুন্তে উড়ে যায়, 

আছে প্রতীক্ষায়, না আসিবে কায, 

সে মঙ্গীত না শুনিলে। 

নিশ্চয় এ উম্মাদিনী ; 

বল সুলোচনে, 

কোন্ গাঁপ শুনিতে বাসন! ? 
কেমনে বলিব, 
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নাহি মম কিরণ শরীরী তোমা সম, 

নাহি সে কিরণ-স্বর, 

স্বরে নাহি নাচে, 

সে স্বন্দর কিরণ-শরীরী ছবি, 

ূ করো না বঞ্চনা, নিত্য শুনি গাঁন আমি। 

অভিমন্থ্য। না হও উতলা, গুন গান, 
এও অতি মধুর সঙ্গীত । 

(গীত ) 
নট নারায়ণ _-ঝাঁপতাল 

তড়িত জড়িত বিপুল লোহিত, 

বরণোজ্জবল প্রবল দানব দলবল হরঃ 

শক্তিধর শিথীপর বিহরে। 

ঘন হুঙ্কার ঘোর, তোমর ঝর ঝর, 

প্রথব রুধির ধার, 

প্লবিত ধরাধর সমরে 

মযুর গভীর কেকারব, 

ত্রিপুর দূর দূর প্রলয় উৎসব, 

ভৈরব আহব, উৎলে মহার্ণধ, 

দ্বাদশ ভাক্কর ঠিকবে ॥ 

( বিরাট? যুধিষ্টির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতির প্রবেশ ) 
বিশ্লাট। হেরি রাণী অস্তরাল হ'তে, 

| বার্তা ত্বর! দিল মোরে। 
উত্তরা । বৃহন্নলা! নাহি তব বেণী? 

ওই ছায়া! (মুচ্ছা ) 
মর্জ । এ কি একি সংন্তাহীন বালা ! 



১৩৪ 
সপ 

সাপ
 | জি 

রা 

সিটি 

শ্রীরুষঃ | 
অর্জন । 

উত্তরা । 

বিরাট । 

উত্তরা! । 

বুধিষির | 

ওজরীপদী । 

পাগুবের অত্ঞকাভবাস 
শি শি পরি লি লো পি 

কি হেত হাসলে
 হরি? 

সখা, বালক বাঁলিক! খেলা হেরি । 

উঠ মা আমার 
1__ 

বৃহন্নল।১ পিতা-_পির্তী, 

কোথ। তুমি ধর মোরে কাঁপে মম হিয়া ! 

( অভিমস্গ্যুব প্রতি ) বৎস, দরিদ্রের ধন, 

সপে দিই হাঁতে হাতে, 

রে তুমি সযতনে। 

(চুপিচুপি) ছি ছ
ি! 

আঁজি হতে তুমি মা আমর, 

পঞ্চপুত্র হের মা তোমার। 

( দ্রৌপদী ও সুদেষ্চার প্রবে
শ ) 

হের রাজরাণি, 

জামাতারে ধরেছে কি মনে ? 
দ্বেখ চেয়ে বিনা পণে কিনি নাই ধন! 

স্ব-ন্নিন্চা 

রা 












